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DNK AROMATIZANTE GEL
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DNK AROMATIZANTE GEL é uma forma muito fácil e prática de deixar o interior do seu veículo aromatizado, eliminando maus odores.
Possui opções de fragrâncias especialmente elaboradas para lhe trazer uma agradável sensação de bem-estar. Mantém o ambiente
aromatizado na intensidade que preferir, basta regular a difusão do perfume através de sua tampa especial. Também pode ser utilizado
para aromatizar pequenos ambientes como gavetas, armários e lavabos.

CARACTERÍSTICAS./ TECHNICAL FEATURES / CARACTERISTCAS
✓
✓
✓
✓

Especialmente desenvolvido para aromatizar e neutralizar os maus odores do ambiente.
Fragrâncias clássicas como carro novo, lavanda e cítrica em notas atualizadas, intensas e marcantes.
Gel sólido, não escorre e não derrama, evitando danos e manchas nas superfícies.
Praticidade na hora de regular a intensidade do perfume através de sua tampa especial.

COMO USAR / HOW TO USE / CÓMO USAR
1-002013
1-002014
1-002016

Modo de usar: 1. Retire a tampa plástica. 2. Remova o lacre de alumínio cuidadosamente. 3. Coloque a
tampa plástica novamente. 4. Através do mecanismo da tampa regule a intensidade da liberação da
fragrância conforme sua escolha.

MEIO AMBIENTE / ENVIRONMENTAL CARE / MEDIO AMBIENTE
Este produto deve ser eliminado corretamente. Descarte este produto seguindo a legislação local pertinente. Na falta de uma destinação
específica, encaminhe este produto para coleta seletiva ou cooperativas recicladoras. Não descarte este produto como lixo comum.
Preserve o meio ambiente.

PRECAUÇÕES / PRECAUTIONS / PRECAUCIONES
Precauções: PERIGO. Não ingerir. CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Evite a
inalação, 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 por 20 minutos. Se a irritação persistir, consulte um médico. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte
imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico, levando o rótulo do produto. Evite que crianças façam ingestão do produto por
engano. Não reutilize a embalagem vazia. Em caso de emergência médica, ligue para 0800 7010450. Utilize e guarde o produto em
temperatura entre 0°C e 40°C. Não aplicar este produto em equipamentos eletrônicos, materiais de plástico e borracha. A FISPQ deste
produto químico perigoso pode ser obtida por meio do contato +55 51 3635-0499 / sac@dnkautomotive.com.br. Água: pode faltar. Não
desperdice.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / TECHNICAL DATA / ESPECIFICACIONES TECNICAS
Aspecto visual | Appearance | Aspecto visual
Cor
Odor
Densidade | Density | Densidad
Teor de sólidos
Solubilidade | Solubility | Solubilidad
Apresentação | Presentation | Presentacion

Líquido (gel sólido)
Branco (carro novo), Roxo (lavanda) e Verde (cítrico)
Característico da fragrância
0,97 – 0,98 a 20/4 °C, g/cm3
20%
Miscível em água
Lavanda 1-002013 / Carro Novo 1-002014 / Cítrico 1-002016
Potes de 60g / Caixa com 12 un. de 60g

Produto Notificado na ANVISA

Carro Novo: 25351.613555/2021-08
Lavanda: 25351.613555/2021-08
Cítrico: 25351.613555/2021-08

