
Fresh Phase O3a

Neutralizador de odores
Finalidade de Uso
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.

Características / Benefícios
• Especialmente formulado para eliminar o mau odor, deixando no ar uma fragrância suave 

e agradável que condicionará o ambiente;
• Altamente concentrado, permitindo economia em uso;
• Eficaz contra maus odores, impregnados em tecidos, como: cortinas, sofás, cobre leitos, 

carpetes, abajur, saia de cama e etc.

Modo de Usar 
Preparar a solução de Fresh Phase diluindo 1 parte de produto para 32 partes de água (solução 
a 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.

Características Físico-Químicas
Aspecto Líquido límpido
Cor                                                  Amarelado
pH (puro) a 25oC 3,0 – 4,0

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser 
considerados como especificação.

Composição 
Fragrância, Tensoativo não iônico, Solubilizantes, Conservante, Agente de Controle de pH e Água 

Precauções de Uso
Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas 
separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ). 

Prazo de Validade
24 meses a partir da data de fabricação.
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