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CLIVÊ REPELENTE

REPELENTE CONTRA INSENTOS

Disponível nas embalagens:
DESCRIÇÃO

120 mL

1L

4kg

5L

20L

50L

200L

O Clivê Repelente de Insetos foi especialmente desenvolvido para prevenção de picada de insetos com eficiência e durabilidade.
Sua fórmula dermatologicamente testada é hipoalergênica e pode ser aplicada em adultos e crianças a partir de 6 meses, com total
segurança, pois seu ativo, o IR3535 é um dos mais seguros do mercado.
Combate: Pernilongo (Culex Quinquetasciatus), 9 horas de duração contra o Mosquito da dengue (Aedes Aegypti) e o mosquito da
malária (Anopheles Aquasalis).
MODO DE USAR
Aplique o Repelente nas partes da pele expostas ao ambiente a cada 9 horas ou sempre que achar necessário.
Aplicação em crianças: Deve ser aplicado por adulto ou sob sua supervisão.
ARMAZENAGEM
Armazenar em lugar fresco e seco. Mantenha o produto em embalagem original para conservação da qualidade do material, protegido do
sol e calor. Não reutilize as embalagens vazias para outros fins.
VALIDADE
24 Meses
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS
Odor
Característico
Estado físico/Aparência

Líquido translúcido incolor

Composição

Ingrediente ativo: Ethyl Butylacetatylaminopropionate (IR3535 – 20%). Alcohol, propylene Glycol, aqua, citric
acid, fragrance (parfum),

pH puro

5,5 -7,5

Densidade

0,945 – 0,999 g/mL

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Se ingerido, não provocar vômito, consultar o Serviço de Saúde mais próximo, levando o
rótulo ou a embalagem do produto. Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins. Para obter informações sobre destinação e reciclagem da
embalagem consulte nosso SAC.

CONTATO
Para informações complementares entrar em contato com nosso departamento técnico, através do telefone (19) 2103.0100. As informações sugeridas nesta
ficha técnica são resultados de testes laboratoriais e práticos. A ADHETECH reserva-se no direito de mudar quaisquer das especificações acima sem prévio
aviso, e a qualquer tempo atendendo à sua política mercadológica para melhor atender aos seus clientes.
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