
• Agradável Fragrância 

Fresh Phase é um neutralizador de odores concentrado, especialmente formulado para 

eliminar o mau odor, deixando no ar uma fragrância suave e agradável que condicionará 

o ambiente. 

 

• Concentrado 
Fresh Phase é altamente concentrado, permitindo economia em uso. 

 

• Elimina os maus odores 

Fresh Phase é eficaz contra maus odores, impregnados em tecidos, como: 

cortinas, sofás, cobre leitos, carpetes, abajur, saia de cama e etc. 

 

Utilização 

Fresh Phase é um neutralizador de odores concentrado que tem como principal função 

eliminar odores indesejáveis causados por tabaco, alimentos, urina e odores corporais. 

Deve ser aplicado diretamente nos tecidos (cortina, sofá, cadeira, cobre leito, carpete, 

tapete, abajur, colchão, saia de cama, almofada, etc). A vaporização do mau odor ocorre 

durante a secagem do tecido, deixando no ambiente um odor suave e agradável. Atua de 

forma segura e não deixa mancha. Por ser altamente concentrado permite economia em 

uso. 

 

Modo de usar 

Para utilizar a embalagem accumix, basta apertar o frasco até completar o medido na 

marca de 30ml. Adicionar essa quantidade no frasco pulverizador e completar o volume 

para 1000ml de água (1:32 ou solução 3,0%). Aplique a solução diluída com o frasco 

pulverizador diretamente nos tecidos (cortina, sofá, cadeira, cobre leito, carpete, tapete, 

abajur, colchão, saia de cama, almofadas, etc) e deixe secar naturalmente antes de 

liberar a área. IMPORTANTE: Aplicar somente em tecidos. Não é recomendado para uso 

em seda e/ou couro. Caso não tenha certeza da reação com um tecido em especial, teste 

numa pequena área não visível antes de utilizar. 

 

Cuidados de conservação 

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja 

armazenado em ambiente coberto e seco. Devem ser evitadas temperaturas extremas. 

NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA 

INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO. 
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Informações técnicas 

 

Características fisico-químicas 

pH [Puro] 

Cor 

Aspecto 

3,0 – 4,0 

Amarelado 

Líquido Límpido 

Composição 

Fragrância, Mistura de Álcoois Graxos Etoxilados, Solubilizantes, 1,2-

Benzisotiazonlin-3-ona, Agente de Corante de pH e Água. 

 

Precauções de uso 

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Em caso de 

contato com os olhos 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. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este 

produto, lave e seque as mãos. Caso necessite de informações adicionais, entre em contato 

com o Centro Toxicológico pelo telefone (0    11) 5012-5311 ou 0800 77 13 733. Mantenha o 

produto em sua embalagem original. Não reutilize a embalagem vazia. 

 

Embalagem 

Caixa de papelão com 6 bombonas de polietileno com 1 litros. 
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