
 
 
          

 
                                                                                          

                                                                                            

Flash Clear GV 1 Herbal 

Odorizante Antitabaco  
Código Embalage

m PESO KG 

206698 4 x 5 L 20 
 

 
 
PROPRIEDADES 
 
Flash Clear GV 01 e um odorizante de ambiente especialmente formulado para eliminar o odor de tabaco deixando 
no ar uma agradável fragrância. Proporciona economia com baixa concentração de uso: 1 litro faz ate 20 litros de 
solução cuja função específica é contribuir para um planeta mais limpo e sustentável, reduzindo o uso de 
embalagem, transporte e água. Produto biodegradável. 
 
 
UTILIZAÇÃO  
 
É indicado para eliminar o cheiro de tabaco e como odorizador de ambiente. 
 
 
INSTRUÇÕES DE USO 
 
Aplicar manualmente com auxílio de um pulverizador a solução do Flash Clear GV 1 diluído de 5 a 10% (50 a 100 
ml e completar para 1 Litro de água).  Utilize somente no ar. Nunca aplique em animais domésticos.  
 
 
COMPOSIÇÃO 
 
Nonil Fenol Poliglicol Éter 9,5 EO, Essência, Conservante, Solvente e água  
Ativo : Nonil Fenol Poliglicol Éter    
 
 
ESPECIFICAÇÃO       
 
 
 

ASPECTO: Líquido límpido 
COR: Rosa 
ODOR: Herbal 
pH (puro): 5,5 a 7,5 
DENSIDADE (25°C): 0,98 a 1,00 g/ml 

PRECAUÇÃO  
 
 
ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.  
CUIDADO: Perigosa a sua ingestão. 
Impeça o contato com os olhos, pele e roupa durante o manuseio. 
Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar imediatamente com água em abundância. 
Em caso de ingestão acidental, consultar imediatamente o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde mais 
próximo. Sempre que possível levar o rótulo ou embalagem do produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa 
inconsciente. Não remova o produto de sua embalagem original. Evite contato prolongado com o produto. Não 
reutilize as embalagens vazias. Não misturar com água na embalagem original. Centro de Atendimento de 
Toxicologia CEATOX 0800.148.110 ou (11) 3066-5771.  
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