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EVITA MOFO AZULIM é um desumidificador 
que age absorvendo o excesso de umidade do 
ambiente armazenando-o no estado líquido 
dentro do pote. 
 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS 
 

� O EVITA MOFO AZULIM pode ser 
encontrado nas versões: BABY, CITRUS 
e FLORAL; 

� Sua forte ação dessecante evita 
problemas de mofo, bolor, fungos e odores 
em locais fechados e úmidos; 

� Locais de uso: armários, sapateiras, 
gabinetes, gavetas, guarda-roupas, 
barcos, cofres, dispensas de alimentos, 
ambientes fechados úmidos com baixa ou 
nenhuma circulação de ar. 

�  
� Produto biodegradável. 
 

MODO DE USAR 
 
1. Limpe bem o local onde houver mofo antes 

de colocar o EVITA MOFO AZULIM; 
2. Retire a tampa plástica  que fecha o 

pote; 
3. Remova apenas o lacre de alumínio 

evitando danificar o filtro branco permeável 
que se encontra em baixo dele; 

4. Recoloque a tampa plástica no pote e 
coloque o EVITA MOFO AZULIM no local. 
Sua ação é iniciada de imediato. 

 
IMPORTANTE: O EVITA MOFO AZULIM age 
por um período entre 1 a 5 meses variando de 
acordo com a umidade relativa do ar presente 
no ambiente. Para descartar após o uso, 
rasgue o filtro branco e despeje o líquido em 
um ralo ou vaso sanitário. Disponibilize a 
embalagem vazia para os pontos de coleta de 
plástico reciclável. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 

 
Aspecto: Pó branco  
Odor: Perfumado 
pH (solução 10%): 9,0 – 11,0  
 

COMPOSIÇÃO 
 
Cloreto de cálcio e fragrância. 
 

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM 
 
Mantenha o produto em sua embalagem 
original, ao abrigo de luz e bem fechada após 
o uso.  
 

PRECAUÇÕES 
 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS 
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, 
contato com os olhos e contato com a pele. 
Em caso de contato com os olhos e a pele, 
lave imediatamente com água em abundância. 
Em caso de ingestão, não provoque vômito 
e consulte imediatamente o Centro de 
Intoxicações ou o médico levando o rótulo 
do produto. Depois de utilizar este produto, 
lave e seque as mãos. Mantenha o produto 
em sua embalagem original. A embalagem 
lacrada (antes do uso) deve ser guardada 
em local seco e fresco. Não reutilize a 
embalagem para outros fins. Telefone de 
emergência (CEATOX): 0800 0148 110. 
ATENÇÃO: Ao remover o lacre de alumínio 
não danifique o filtro branco absorvente. 
Se o líquido acumulado vazar poderá 
danificar o que entrar em contato (roupas, 
material de couro, etc) e causar corrosão de 
metais.  Mantenha o pote sempre na posição 
vertical e estável. Quando o líquido acumulado 
atingir a marca indicada no pote, troque por 
um novo EVITA MOFO AZULIM.  
 

PRAZO DE VALIDADE 
 
24 meses a partir da data de fabricação. 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS 
 
80 g. 
 

REGISTROS 
 
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA 
ANVISA, Nº 25351.340825/2014-19 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
Eng. Químico Fábio Pergher     
CRQ II 023.00831 


