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D ODOR EUCALIPTO
Essências especiais com aroma de eucalipto para uso profissional
em águas residuais de ETAR

PROPRIEDADES:
Liquido incolor a amarelado

Os odores que ocorrem
numa ETAR têm origem
fundamentalmente em
compostos azotados
(amoníaco) e compostos
com enxofre (ácido
sulfídrico e mercaptanos).
A minimização dos odores é
conseguida através da
adição de compostos
químicos oxidantes e
alterações de pH.
O D ODOR é um produto
que adicionado à água da
ETAR após tratamento
oxidante e regulador de pH
PRODUZ UM AMBIENTE
FRESCO E AGRADÁVEL.

USO RECOMENDADO:

pode causar danos. Observar
todas as precauções de
segurança indicadas no rótulo
e na Ficha de Segurança. No
caso de ingestão contactar o
Centro de Informação
Antivenenos (808 250 143).

Estações de tratamento de
águas residuais (ETAR)

ARMAZENAGEM:

MODO DE UTILIZAÇÃO:

Local fresco e arejado

CLASSIFICAÇÃO:
Deitar continuamente na água
contaminada cerca 10 a 2000
ml por cada 1000 l de água, em Consultar a Ficha de Dados
função da intensidade do cheiro de Segurança do Produto
a mascarar e da carga
poluente. Recomendamos
EMBALAGEM:
sempre a execução de testes “in
sito” para aferir das dosagens
necessárias, em cada
5LT/4,5Kg de produto
aplicação.
PRECAUÇÕES:

As infor mações contidas neste
documento são baseadas na nossa
experiência, não substituem, no
entanto, ensaios preliminares que
deverão sempre ser feitos, uma vez
que as condições de aplicação dos
produtos estão fora do nosso controlo.
A CIMAI apenas se responsabiliza pela
manutenção das características dos
produtos de acordo com a nossa
especificação.
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O uso indevido deste produto
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