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INDY ODORIZADOR foi especialmente 
desenvolvido para deixar seu carro e os 
ambientes perfumados.  
 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS 
 
 INDY ODORIZADOR pode ser encontrado 

nas versões: BABY, CARRO NOVO, 
LAVANDA, TALCO e TUTTI FRUTTI; 

 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 
 
Retire a tampa externa e o pavio, em seguida; 
retire o batoque e fure cuidadosamente no 
local demarcado com o auxílio de um material 
pontiagudo. Introduza o pavio e recoloque o 
batoque e a tampa externa. Deixe a 
embalagem no ambiente a ser aromatizado. 
Não derramar em partes plásticas e não deixar 
a embalagem virada. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 

 
pH (tal qual): 5,0 – 8,0  
Aparência: Líquido 
Cor:  
TUTTI FRUTTI: Rosa 
BABY: Rosa 
TALCO: Azul 
CARRO NOVO: Castanho  
LAVANDA: Violeta 
Odor: Perfumado 
 

COMPOSIÇÃO 
 
Tensoativo não iônico, solvente, adjuvante, 
coadjuvante, aditivo, conservante, fragrância, 
corante e veículo. 
 

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. 
Mantenha longe do fogo e de superfícies 
aquecidas. 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. Não reutilize a embalagem 
vazia para outros fins. Telefone de emergência 
(CEATOX): 0800 0148 110. 
 

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

 
EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

 
80ml. 
 

REGISTROS 
 
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA 
ANVISA, Nº 25351.671659/2015-81. 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
Eng. Químico Fábio Pergher     
CRQ II 023.00831 


