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INDY AROMATIZANTE AUTOMOTIVO 
especialmente desenvolvido para deixar seu 
carro perfumado. 
 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS 
 

� INDY AROMATIZANTE AUTOMOTIVO 
pode ser encontrado nas versões: Nitro, 
Pink , Turbo e Velox, 

�  Indicado para ser utilizado em 
automóveis, caminhões, ônibus, 
banheiros, escritórios, consultórios, 
armários e ambientes fechados em geral; 

� Odoriza o veículo com um aroma suave e 
agradável. Fazendo com que você se sinta 
bem dentro dele; 

� Produto biodegradável. 
 

MODO DE USAR 
 
1 - Abra a embalagem e retire o aparelho;  
2 - Desencaixe o refil do aparelho; 
3 - Mantendo o refil sempre na posição vertical 
retire a tampa e encaixe-o novamente no 
aparelho; 
4 - Aperte bem firme para que o aparelho não 
abra; 
5 - Coloque o aparelho na posição vertical na 
grade de ventilação e não entre as grades; 
6 - CERTIFIQUE-SE DE QUE O APARELHO 
ESTÁ NA POSIÇÃO VERTICAL. NÃO 
COLOQUE AO CONTRÁRIO, INCLINADO E 
NEM NA HORIZONTAL, POIS PODE GERAR 
VAZAMENTOS DA FRAGRÂNCIA E 
MANCHAR O PAINEL; 
7 - Caso queira o aroma do produto mais 
intenso ligue o sistema de ventilação do carro; 
 
IMPORTANTE: O aparelho deve estar sempre 
na vertical para evitar que o produto derrame. 
Caso isto ocorra limpe imediatamente o local 
com um pano úmido, pois poderá danificar as 
partes plásticas e carpete do seu carro. Não 
coloque e nem remova o produto com o 
veiculo em movimento. 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 
 
Aspecto: Líquido 
Cor: Incolor a levemente amarelado. 
Odor: Perfumado 
Densidade: 0,850 - 0,950 g/cm3. 
pH (tal qual): 5,0 – 7,0 

COMPOSIÇÃO 
 
Solvente, adjuvante, tensoativo não iônico, 
fragrância, conservante e veículo.   
 

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM 
 
Mantenha o produto em sua embalagem 
original, ao abrigo de luz e bem fechada após 
o uso. Não reutilize a embalagem vazia para 
outros fins.  
 

PRECAUÇÕES 
 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS 
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, 
contato com os olhos e contato com a pele. 
Em caso de contato com os olhos e 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. Cuidado, Inflamável! Mantenha longe 
do fogo e de superfícies aquecidas.  
 

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

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS 
 
Caixa 3x7ml 
 

REGISTROS 
 
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA 
ANVISA, Nº 25351.615343/2012-66 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
Eng. Químico Fábio Pergher     
CRQ II 023.00831 


