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Ambientador concentrado de longa duração. Seu aroma natural pro-
porciona uma agradável sensação de limpeza.  Perfuma e desodoriza 
todo tipo de ambientes. Conotações de perfumaria alcoólica feminina. 

 
 

USOS: AMBIENTADOR 

CONCENTRADO DE 
LONGA DURAÇÃO 

 

 

AMBIENTADOR AÇORES V71.1 AMBIPLUS  
 

FICHA TÉCNICA 

DATA EMISSÃO:  19/01/2015 

DATA REVISÃO:  

Agitar bem antes de usar. Vaporizar em todas as direções evitando 
fazê-lo sobre alimentos e utensílios de cozinha. Pode ser aplicado de 
forma manual ou mediante aparelho de doseamento em continuo. 
 
 

 
 

 

(Conforme R.D. 770/1999 de 7 de Maio, e posteriores modificações). 
 

TENSIOACTIVOS NÃO IÓNICOS MENOS DE 5%, PERFUME.  
 
 
 
 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO E PROPRIEDADES 

MODO DE EMPREGO 

COMPOSIÇÃO 
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FICHA TÉCNICA 

 
 

PERIGO. 
H226.-Líquido e vapor inflamáveis. H319.-Provoca irritação ocular grave. H412.-Nocivo para 
os organismos aquáticos com efeitos duradouros. P101.-Se for necessário consultar um mé-
dico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102.-Manter fora do alcance das crianças.  
P103-Ler o rótulo antes da utilização. P210.-Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/
superfícies quentes. Não fumar. P264.-Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamen-
to. P273.-Evitar a libertação para o ambiente. P305+P351+P338.-SE  ENTRAR  EM  CON-
TACTO  COM  OS  OLHOS:  enxaguar  cuidadosamente  com  água  durante vários minutos. 
Se usar lentes de contacto, retire-as, se lhe for possível. Continuar a enxaguar.  
P337+P313.-Se a irritação dos olhos persiste, consultar um médico. P403+P235.-Armazenar 
em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P501.-Eliminar o conteúdo/o reci-
piente de acordo com a legislação em vigor quanto a tratamento de resíduos.  
EUH208.-Contém 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ona. Pode 
provocar uma reação alérgica. Não ingerir. EM CASO DE ACIDENTE CONSULTE O SER-
VIÇO MÉDICO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.TLF: +34 91 562 04 20.  

 
Garrafa redonda com spray de grande qualidade em caixas de 12 embalagens. 

 
 
 

 
 
 

AMBIENTADOR AÇORES V71.1 AMBIPLUS  

 

INFLAMABILIDADE Inflamável 

SOLUBILIDADE Parcialmente solúvel em água 

ASPETO Liquido transparente 

AROMA Característico 

COR Não aplicável 

DENSIDADE 0.91-0.95 g/ml 

pH 6-8 

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

PRECAUÇÕES E CONSELHOS DE PRUDÊNCIA 

APRESENTAÇÃO 


