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O nosso DEPARTAMENTO 

TÉCNICO atenderá sem 

compromisso qualquer dúvida 

ou pergunta sobre o produto ou 

a sua aplicação. 

Tel. (+34) 902.116.836 

NOTA: A garantía de Thomil, S.A., limita-se à qualidade do produto, recusando qualquer responsabilidade derivada de uma utilização inadequada. 
 

 Descrição:  
Aroma personalizado. Extraordinária permanência do 

perfume. Disfarça rapidamente os maus odores. Gera 

um ambiente limpo e fresco. Não mancha nem deixa 

marcas. 

Aplicações:  
Ambientador de efeito muito prolongado, especialmente 

desenvolvido para ser usado em casas de banho ou salas 

susceptíveis de acumularem maus odores. Sistema de 

gota manual. 

Características Técnicas: 
*PROPRIEDADES: 

Ambientador concentrado para casas de banho. Aroma 

persistente. 

*ESPECIFICAÇÕES: 

 ASPECTO:   Líquido Transparente. 

 COR:    Amarelado. 

 ODOR:    Característico. 

 DENSIDADE (20º):  900 - 906 kg/m³ 

 PH:    5,5 - 6,5 

*COMPOSIÇÃO: 

Mistura aquosa à base de álcoois e perfume. 

Modo de Utilização: 
Aplicar umas gotas directamente em zonas ou superfícies 

ocultas, tais como: cestos de papéis, cantos… 

Ambientador permanente no enxaguado de superfícies. 

LSBA044: 12 garrafas de 275 ml. 

 

Segurança e Manejo: 
PERIGO. Contém: isopropanol. Provoca irritação ocular grave. 

Líquido e vapor facilmente inflamáveis. Pode provocar 

sonolência ou vertigens. Nocivo para os organismos aquáticos 

com efeitos duradouros. Usar luvas de protecção/vestuário de 

protecção/protecção ocular/protecção facial. SE ENTRAR EM 

CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com 

água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-

as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Em caso de 

incêndio: para extinguir utilizar extintor de pó ABC . Armazenar 

em local bem ventilado. Contém: Lilial; Cumarina; d-limoneno; 

Eugenol; Salicilato de benzilo. Pode provocar uma reacção 

alérgica. USO PROFISSIONAL. 

Pictogramas de uso: 

AMBIENTADOR EM GOTA 

CONCENTRADO AROMA 

MASCULINO 

Empresa certificada por BVQI: 

ENAC Nº 03/C-MA007/ISO 14001 

GESTÃO AMBIENTAL 

Advertências: 
Em caso de acidente consultar o Centro Informação 

Antivenenos (CIAV) Tel. 808250143. 

Conservação e Armazenagem: 
Guardar na embalagem original bem fechada mantendo-o afastado do 

frio e calor intenso. Evitar que congele. Não expor a radiação solar 

directa. 

Pictogramas de sinalização: 

Apresentaçã

o: 

http://www.thomil.com/

