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O D.O.B. UNIDOSE é um detergente polivalente ultra-concentrado à base de tensioactivos em
unidoses hidrossolúveis, para a limpeza e desodorização doméstica e industrial. Aplicável em
qualquer superfície lavável.

VANTAGENS:
 100% solúvel.
 Dose pronta a usar e económica: evita desperdícios ou sobredosagem.
 Não tem contacto directo com a pele.
 Perfume duradouro e agradável.
 Limpa todo o tipo de pavimentos e superfícies resistentes à água.

PROPRIEDADES:
Detergente:
 Potente poder de limpeza.
 Aplicável em qualquer pavimento ou superfície resistente à água: azulejos, mármores,
sanitários…
 Não necessita enxaguamento.
 Não deixa películas nem manchas.
Desodorizante:
 A sua remanência única deixa um perfume agradável durante todo o dia em locais fechados
e durante longas horas em locais ventilados.
 Perfume duradouro, fresco e agradável visto conter essências naturais.
 Disponível em 4 aromas diferentes: Baunilha, Limão, Limão Verde e Oceano.
Ultra-Concentrado:
 1 unidose hidrosolúvel de 3g = 1 balde com 6 litros de água
 Após diluição, a solução obtida terá um pH neutro.
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MODO DE USO:

MANUSEAR A UNIDOSE COM AS MÃOS SECAS
Lavagem de pavimentos:
Colocar 1 unidose sem retirar o filme protector num balde. Encher com aproximadamente 6
litros de água (morna de preferência). Agitar com o auxílio de uma esfregona.
Pulverização:
Colocar 2 unidoses num pulverizador sem retirar o filme protector. Encher com água. Fechar o
frasco e agitar.

CONDICIONAMENTO:
Saqueta de 42 unidoses hidrossolúveis de 3g.
Caixa de 28 saquetas.
As informações desta ficha têm por objectivo aconselhar as pessoas, não implicando de forma
alguma a nossa responsabilidade visto a utilização estar fora do nosso controle.

Fórmulas registadas no Centro Anti-venenos: Urgência do C.I.A.V.: 808 250 143
Para mais informações, consultar as fichas de segurança.

