
                                    FISA TEHNICA      
 
 
 
 
PRODUS: AM-PER  

 

DESCRIERE:   

 

Odorizant pentru casa si masina. Ideal pentru a crea un miros plăcut în încăperi închise şi 

deschise. Odorizantul Amper neutralizează mirosurile neplăcute şi parfumează. Caracteristica 

principală a odorizantului este durabilitatea mirosului plăcut. 

 

PROPIETATI:  

 

1. Ofera un miros proaspat, placut si permanent. 

2. Durabilitatea produsului in aer este ridicata, de aceea renovarea aplicarilor nu este necesara 

timp de mai multe ore, depinzan de temperatura localului, numarul de persoane etc.  

3. Am-per este un produs concentrat. Datorita acestei caracteristici, este mai rentabil, practic si 

economic.  

 

APLICARI:  

 

Se recomanda utilizarea produsului pentru: casa, baie, restaurant, fabrica, hotel etc. In 

general, produsul se poate utiliza in orice fel de incapere. 

 
DETALII TEHNICE FIZICO/CHIMICE:  
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- Aspect……………………………...: 

- Culoare…………………………….: 

Lichid opac.  

Alb 

- Miros…………………………....: 12 arome diferite.  

- Densitate la 20 ºC……………..: 0.910 + 0.020 g/ml. 

- Solubilitate………………………: Total in apa.  



MOD DE APLICARE :  
 

Se pulverizează odorizantul din centrul încăperii în toate direcţiile. De 

asemenea se poate aplica direct pe sursa mirosului neplăcut. Se poate dizolva 

în apă.  

O altă formă de a aplica odorizantul este punînd o mică cantitate pe un burete 

sau intr-un vas deschis, pentru o posterioră evaporare si eliberarea unui parfum 

care împrospătează aerul oferind o bună stare de spirit. 

 
 

MASURI DE PRECAUTIE:  

 

R11 - Foarte inflamabil 

R36 - Iritant pentru ochi. 

R67 - Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală. 

S2 A nu se lasa la indemana copiilor.  

S 16 - A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei — Fumatul 

interzis. 

S 23 - A nu se inspira aerosolii.  

S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta 

un specialist.  

S 46 in caz de inghitire, a se consulta imediat medicul. 

A nu se inghiti. In caz de accident sunati la +40213183606 / Institutul naţional 

de Sănătate Publică .Bucureşti, str. Dr. Leonte, nr.1-3, sector 5 

Tel. 021.318.36.06 (direct)  (Apel cu taxa normala) 

Apelabil intre orele 8:00 – 15:00 

 
A se aplica in locuri bine ventilate. Daca ventilatia nu este adecvata, se va 

utiliza masca de protectie.  
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