Proenzim
Killer Odor S
Odorização residente
de longa duração
Odorização completa
e duradoura em
recipientes e
equipamentos de
higiene, mesmo
quando cheios.

Proenzim Killer Odor S
De acção lenta e progressiva, o Proenzim Killer Odor S liberta vapores que
derivam de óleos essenciais e substâncias naturais perfumadas, conferindo ao
meio envolvente um aroma agradável por cerca de trinta dias.
Pode ser utilizado em recipientes higiénicos, tal como em caixotes de recolha de
resíduos sólidos urbanos uma vez que, ao evitar o emprego de agentes líquidos
que, em contacto com estes, podem dar lugar a matérias perigosas (equiparados a
resíduos hospitalares perigosos) que derramam ou salpicam.

O produto faz uso de partículas especiais que aderem por electroestática a superfícies de plástico,
promovendo uma maior dispersão.
Funciona através da sublimação e evaporação de compostos leves com acção antimicrobiana. Em condições
de boa utilização dos equipamentos, os recipientes onde é colocado devem permanecer fechados depois da
sua utilização, o produto garante uma acção de odorização permanente e eficaz, mesmo quando os
recipientes estão cheios.
As fragrâncias presentes na fórmula não são muito intensas e derivam de produtos naturais.

Modo de aplicação
Abrir a embalagem retirando o opérculo.
Verter o conteúdo da embalagem conforme a quantidade a usar. Para um recipiente de dez litros, deve usar
cerca de trinta gramas de produto. No caso de recipientes de maiores dimensões a aplicação deverá ser
proporcional.
Para odorização e desinfeção completa, verifique outras opções, da mesma gama.
O Proenzim Killer Odor S, é comercializado em embalagens de 1kg com tampa doseadora de três orifícios. É
mais cómodo de aplicar e mais rentável por aplicação quando consideramos os produtos convencionais em
saquetas. Está particularmente indicado para empresas de gestão de resíduos pois pode ser facilmente
transportado pelos operadores e reduz substancialmente os tempos de aplicação com a mesma eficiência de
odorização final.
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Aplicações
Optimiza a gestão dos equipamentos de higiene possibilitando uma odorização eficiente durante longos
períodos de tempo. Com tecnologia amiga do ambiente e usando componentes 100% biológicos e ecológicos,
é um produto ideal para minimizar a presença de odores em recipientes de resíduos com aplicação ideal em
empresas, hotéis, restaurantes, escolas, casas de repouso e em todos os locais onde exista a possibilidade de
produção de odores gerados pela decomposição de resíduos orgânicos urbanos ou equiparados.
O produto é ainda um complemento fundamental para as empresas de gestão de fluxos específicos de
resíduos como os equipamentos/recipientes de higiene feminina.

Características
Aspeto: Sólido, finamente dividido.
Cor: Branco ou branco acinzentado.
Tipo: Embalagem de 1kg.
Odor: Característico
Não tóxico, não nocivo.
Não causa reacções alérgicas.
Sem necessidade de rotulagem especial.
Inteiramente biodegradável. Não bioacumulável.
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