
Boletim TécnicoBOLETIM
TÉCNICO

Indicação

Características físico-químicas

Embalagem

Diluição

Rendimento

Tipos de Superfícies

Modo usar

É indicado para aromatizar qualquer tipo de ambiente. Deixe sua casa fresca e perfumada por longa duração.

Para qualquer tipo de ambiente.

Pronto uso.

Indefinido.

140ml 

Aspecto
Cor 

Odor
pH

Peso específico (g.cm³)
Viscosidade (cP)

Prazo de validade
Princípio ativo

Composição

Líquido
Incolor
Característico
6,0 - 8,0
0,9900 - 1,0100
23,5 - 25,5
2 anos
Essência.
Essência, álcool de cereais, corante, 
veículo e coadjuvantes.

Produto Notificado na Anvisa | CEATOX 0800 014 8110 C

Agite bem o produto e aplique no ambiente desejado. Use conforme 
sua preferência, seja com um pano direto na água para limpeza no 
chão ou pronto uso para passar em móveis como um poderoso 
multiuso e aromatizante.
Recomendado que o produto seja testado em uma pequena área 
antes do uso, para evitar possíveis manchas, principalmente em 
móveis e pisos brancos.

Precauções e Segurança
Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e 
contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave 
imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não 
provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações 
ou o médico levando o rótulo do produto. Lave com bastante água 
corrente os objetos e utensílios utilizados como medida antes de 
reutilizá-los. 

ÓLEO DE EUCALIPTO
CONCENTRADO



Boletim TécnicoBOLETIM
TÉCNICO

Indicação

Características físico-químicas

Embalagem

Diluição

Rendimento

Tipos de Superfícies

Modo usar

É indicado para aromatizar qualquer tipo de ambiente. Deixe sua casa fresca e perfumada por longa duração.

Para qualquer tipo de ambiente.

Pronto uso.

Indefinido.

140ml 

Agite bem o produto e aplique no ambiente desejado. Use conforme 
sua preferência, seja com um pano direto na água para limpeza no 
chão ou pronto uso para passar em móveis como um poderoso 
multiuso e aromatizante.
Recomendado que o produto seja testado em uma pequena área 
antes do uso, para evitar possíveis manchas, principalmente em 
móveis e pisos brancos.

Precauções e Segurança
Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e 
contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave 
imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não 
provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações 
ou o médico levando o rótulo do produto. Lave com bastante água 
corrente os objetos e utensílios utilizados como medida antes de 
reutilizá-los. 

Aspecto
Cor 

Odor
pH

Peso específico (g.cm³)
Viscosidade (cP)

Prazo de validade
Princípio ativo

Composição

Líquido
Verde escuro
Característico
6,0 - 8,0
0,9900 - 1,0100
23,5 - 25,5
2 anos
Essência.
Essência, álcool de cereais, corante, 
veículo e coadjuvantes.

Produto Notificado na Anvisa | CEATOX 0800 014 8110 C

ÓLEO DE PINHO
CONCENTRADO



Boletim TécnicoBOLETIM
TÉCNICO

Indicação

Características físico-químicas

Embalagem

Diluição

Rendimento

Tipos de Superfícies

Modo usar
Aspecto

Cor 
Odor

pH
Peso específico (g.cm³)

Viscosidade (cP)
Prazo de validade

Princípio ativo
Composição

É indicado para aromatizar qualquer tipo de ambiente. Deixe sua casa fresca e perfumada por longa duração.

Para qualquer tipo de ambiente.

Pronto uso.

Indefinido.

140ml 

Líquido
Amarelo
Característico
6,0 - 8,0
0,9900 - 1,0100
23,5 - 25,5
2 anos
Essência.
Essência, álcool de cereais, corante, 
veículo e coadjuvantes.

Produto Notificado na Anvisa | CEATOX 0800 014 8110 C

Agite bem o produto e aplique no ambiente desejado. Use conforme 
sua preferência, seja com um pano direto na água para limpeza no 
chão ou pronto uso para passar em móveis como um poderoso 
multiuso e aromatizante.
Recomendado que o produto seja testado em uma pequena área 
antes do uso, para evitar possíveis manchas, principalmente em 
móveis e pisos brancos.

Precauções e Segurança
Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e 
contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave 
imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não 
provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações 
ou o médico levando o rótulo do produto. Lave com bastante água 
corrente os objetos e utensílios utilizados como medida antes de 
reutilizá-los. 

ÓLEO DE CITRONELA
CONCENTRADO


