
 
 
 
 
 

ODORDICOL  
Controlador de odores  

Código Embalagem Peso KG 
191583 4 x 5 L 19,2 
201431 30 28,8 
53654 50 48 

 
  

  

PROPRIEDADES 
 
ODORDICOL foi elaborado partindo de matérias-primas emulsificantes, sendo um poderoso controlador de 
odores desagradáveis , de crescimento de microorganismos produtores de sulfetos, agindo também como, 
repelente de moscas, mosquitos, baratas e outros insetos. Evita o crescimento de fungos, algas e o acúmulo 
de matérias gordurosas.  
 
UTILIZAÇÃO  
 
Por ser um produto com solventes, possui grande versatilidade, indicado para controlar e neutralizar odores, 
além de atuar como solvente de limpeza. É econômico, sendo emulsionante em água em qualquer proporção. 
 
INSTRUÇÕES DE USO 
 
Indicado para uso em Indústrias em geral, Curtumes, Frigoríficos, Hotéis, Restaurantes e Supermercados. O 
ODORDICOL muito contribui para a solução de problemas de odores desagradáveis. Locais de uso: depósitos 
de lixo, latas de refugo, caminhões coletores de lixo etc.. Diluição: 1 parte do produto em 10 ou até 100 partes 
de água, dependendo da sujidade a ser retirada. 
Sistemas de Gotejamento: usar bombas dosadoras. Diluição 1:100 
Sistemas de Pulverização: usar bomba manual de pressão. Aplicar em áreas de onde provenham os odores. 
Diluição 1:50 
Sistema Convencional: por ser um produto versátil, pode ser usado por todos os métodos comuns. Diluição 
1:10 a 1:100 
 
COMPOSIÇÃO 
 
Solventes, Coadjuvantes e Corantes. 
Ativo: Tensoativo não Iônico  
 
ESPECIFICAÇÃO       
 
 
 
 
 

Aparência Liquido límpido 
Densidade (25ºC) 0,93 - 0,97 g/ml 

Cor Azul 
  

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/SP – FONES: 0800 - 148110 ou (11) 3066-5771 
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