
Ambientador e desodorizante de tecidos
Good Sense Fresh é um produto pronto a usar, em spray sem ser 
aerossol, para a eliminação de odores de tecidos e mobiliário.

Propriedades
• Tecnologia única, patenteada de Neutralização de Odores (O.N.T.)
• Ação rápida e frescura de longa duração
• Eficaz contra uma vasta variedade de odores (tabaco, comida, 

urina, etc.)
• Seguro em tecidos de cor fixa, tecidos ou mobiliário lavável

Benefícios
• O.N.T. neutraliza os maus odores, realçando o efeito do perfume
• Rapidamente deixa os espaços e o mobiliário a cheirar a fresco e 

a limpo
• Pode ser aplicado como parte de uma rotina normal de limpeza
• Adequado para uso em todas as áreas e na maioria dos tecidos 

e mobiliário

Instruções de utilização
Dosagem: Pronto a usar. Aplicar puro.

Aplicação
Pulverizar o tecido ou a superfície uniformemente até ficar húmido. 
Os odores são eliminados à medida que o tecido seca. Pode ser 
necessário uma segunda aplicação para odores difíceis. O tempo de 
secagem dependerá da quantidade de produto distribuída. Deixar 
secar bem os tecidos tratados antes de utilizar.
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Sistema Descrição/Embalagem disponível Método de spray Aspeto
pH 
(puro)

Densidade 
relativa (20 °C)

Pronto a usar Good Sense Fresh 6 x 0,75 L 100% Líquido incolor transparente 10 1,00 g/cm³
Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança 
(FDS) – sds.diversey.com
Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Compatibilidade do produto

Não utilizar em seda, couro, tecidos de cores não fixas, ou tecidos não laváveis. Antes de utilizar, testar a solidez das cores e a 
compatibilidade dos materiais num local pequeno e pouco visível. Remover salpicos ou acumulação de produto de pavimentos 
duros, pois as superfícies podem tornar-se escorregadias.

Informação ecológica

Os tensoativos usados neste produto são biodegradáveis de acordo com os requisitos estabelecidos pelo Regulamento (CE) 
648/2004, relativo aos detergentes.

Good Sense® Fresh 03a


