CONTEMPO PET &
FOUL ODOR SOLUTION
Limpa Carpetes e Tapetes
Propriedades e Utilizações
CONTEMPO PET & FOUL ODOR SOLUTION é um limpador com ação alvejante e neutralizadora de maus odores. Desenvolvido para
remoção de manchas e odores desagradáveis provenientes de urina de cães e gatos.
Remove, emulsifica e solubiliza com eficiência as sujidades presentes em tecidos, almofadas, estofados, tapetes, carpetes, colchões,
colchonetes, entre outras superfícies absorventes.
Por conter em sua formulação tensoativo de limpeza, como: quaternário de amônio de 5ª geração e peróxido de hidrogênio, CONTEMPO
PET & FOUL ODOR SOLUTION age eficientemente na remoção das mais variadas sujidades impregnadas.
Teste realizado em laboratório credenciado comprova sua eficiência na neutralização de maus odores causados pela urina de cães e gatos.

Informações Técnicas
CARACTERÍSTICAS FÍSICO- QUÍMICA
Aparência: Líquido transparente
Cor: Incolor
Odor: Característico
pH: 3,50 – 5,50

COMPOSIÇÃO
Água, Álcool Etoxilado, fragrância, acidificante, peróxido de hidrogênio, Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio e Cloreto de Didecil Dimetil
Amônio.

EMBALAGEM
6 x 1 lts

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA N°
25351.028041/2021-44

Instruções de Uso
Para limpeza, remoção de manchas e neutralização de maus odores em tecidos, panos, almofadas:
1- Remova o excesso de sujidade, caso houver, com papel absorvente ou pano.
2- Utilize o produto Contempo Pet & Foul Odor Solution pronto para uso.
3- Aplique o produto diretamente na mancha ou mau odor.
4- Espere um tempo de ação de 10 minutos.
5- Esfregue com escova macia.
6- Enxágue.
7- Deixe secar a sombra.

Para limpeza, remoção de manchas e neutralização de maus odores em tapetes, sofás e colchões:
1- Remova o excesso de sujidade, caso houver, com papel absorvente ou pano.
2- Utilize o produto Contempo Pet & Foul Odor Solution pronto para uso.
3- Aplique o produto diretamente na mancha ou mau odor.
4- Espere um tempo de ação de 10 minutos.
5- Esfregue com escova macia.
6- Utilize um pano umedecido com água para remoção total do produto e sujidade ou utilize máquina extratora para melhores resultados.
7- Deixe secar a sombra.
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CONTEMPO PET &
FOUL ODOR SOLUTION
Limpa Carpetes e Tapetes

Tipo de aplicação:

Diluições:

Remoção de manchas e neutralização de
maus odores

Pronto uso

Observação: PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MANCHAS, pode ser utilizado em máquina lavadora de roupa nas dosagens de 100 a
150 ml, de acordo com o grau de sujidade e peso da máquina.
Recomendações Importantes:
Não utilize em lã, seda, couro, tecidos que soltam cor com facilidade e tecidos delicados.

Garantia
A Spartan trabalha com Sistema de Gestão Integrada (SGI), que alinha as diretrizes da empresa com as gestões de qualidade, meio
ambiente, comercial, saúde e segurança ocupacional, informação, pessoas, responsabilidade social e gestão de riscos. Dessa maneira,
todas as áreas da empresa trabalham em sincronia para que a Spartan mantenha sua excelência em pessoas, produtos, serviços e
sistemas.
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