
          FICHA TÉCNICA 
 

INTENSITY 
Novo difusor da fragrância 

 
 

PROPRIEDADES: 
 
� Cobertura / recarga muito perfumada projetada para fixar no difusor permitindo perfumar a área onde está 
instalado. 
� Feito de um polímero flexível impregnado com fragrâncias, pela primeira vez a recarga é parte integrante 
do difusor - permitindo fácil substituição sem a necessidade de programação. 
� Desde que tenha um interruptor de luz sensível, a distribuição de fragrâncias pode ser controlada para 
reduzir a sua saída quando as luzes estão apagadas. 
� Disponível em diferentes fragrâncias, cada uma impregnada diretamente no polímero da cobertura, 
permite a difusão eficaz e duradoura até 4 semanas. 
 
 

INSTRUÇÕES: 
 
� Cada cobertura / recarga é embalada individualmente, proporcionando uma barreira à evaporação da 
fragrância durante o armazenamento e transporte. 
� Retire a tampa / recarga utilizada do difusor e recicle. Instale uma nova pilha se necessário. 
� Identificar e escolher a opção mais adequada para o difusor - iniciar, parar ou sensor de luz. 
� Retire a cobertura nova / recarga e coloque-a no dispensador na posição correcta (seta). 
� Desodorização começa imediatamente. 
Nota: A difusão da fragrância se torna mais forte quando o interruptor está localizado no "ON", menos 
intensa, se estiver na posição OFF e intermédia se está uma posição "SENS" 
 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS:  
 
Aparência : Bege, tampa em forma de concha de polímero 

 perfumada 

Fragrâncias : Spiced Apple, Mango, Herbal Mint, Cucumber Melon,    
  Honey Suckle, Ocean Mist 

Solubilidade : Insolúvel em água 

Densidade : 0.996 

Densidade do vapor (ar = 1) : > 1 

Taxa de evaporação : < 1 (acetato de etileno = 1) 

 
 

SAÚDE E SEGURANÇA: 
 
� Símbolo: Nenhum. 
� Frases R: Nenhuma. 
� Frases S: Nenhuma. 
Verifique a guia de segurança. 
 
Este produto não deve ser utilizado para outras aplicações além dos mencionados acima. O uso diferente do 
indicado não é recomendado, sem autorização prévia por escrito do fornecedor ou fabricante. As informações 
contidas neste documento são meramente informativas, sem qualquer garantia expressa ou implícita, e não 
implicam responsabilidade por parte da nossa empresa. 
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