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MIRAX AIR 
ODORIZADOR DE AMBIENTE 

 

Descrição: 
 

Produto desenvolvido para odorizar diversos tipos de ambientes. Sua fragrância exclusiva, de alta fixação e 
durabilidade, tornam o produto eficaz na perfumação do ambiente por muito mais tempo.  
 
Características do produto: 
 

• Produto pronto uso; 

• Efeito Long Lasting – Longa duração e fixação no ambiente; 
 
 

Indicação de uso: 
 

Sua fragrância exclusiva, de alta fixação e durabilidade, permitem a aplicação em diversos ambientes 
proporcionando agradável bem estar. Ideal para locais como cinema, casa noturna, teatro, hotéis, motéis, 
sanitários, etc.  
 
 

Modo de Uso: 
 

Produto pronto uso. Utilizando um pulverizador sprayer, pulverizar o produto no ambiente ou diretamente no local desejado 
 
Dados físico-químicos: 

 
 

Aparência Liquido translúcido 

Odor - Conforme versão:  

 Flores - Floral   

 Fresh – Citrus  

pH, a 25°C 7,00 – 9,00 

Porcentagem de ativos, %. 13,0 -16,0 

Densidade, g/mL a 25°C 0,940 – 0,970 

Inflamabilidade Não Inflamável  

 
 

Apresentação: 
 

Produto disponível em frascos de 1L e bombonas de 5L. 
 
 
Precauções de uso: 

 
PRECAUÇÕES E CUIDADO EM CASO DE ACIDENTE 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMESTICOS. 

Evite o contato repetido e prolongado com a pele. Depois de utilizar esse produto, lave e seque as mãos. 
Atenção: Não ingerir, evite aspiração, contato com os olhos. Em caso de contato com os olhos, lavar 
imediatamente com água em abundância por 15 minutos. Persistindo a irritação, procure auxílio médico. Em caso 
de ingestão, não provoque vômito, consulte imediatamente um Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais 
próximo. Sempre que possível leve o rótulo ou embalagem do produto. Não administre nada por via oral a uma 
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pessoa inconsciente. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local bem ventilado. Não misturar com outros 
produtos.  

 
Cuidados de conservação: 

 
Este produto deve ser mantido em sua embalagem original e fechado. Conserve o produto em local seco ao abrigo 
do sol. Não utilize a embalagem vazia para outros fins. Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios 

utilizados como medida antes de reutilizá-los. 

 

 

 
 
 


