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DULL BLOC ODOR LAVANDA ou CITRUS. 
Odorizador e Bloqueador de Odores 
 
CARACTERÍSTICAS: 
Recomendado para uso em vasos sanitários, pias e ralos. Sua mistura de óleos essenciais naturais 
 forma um filme sobre a água inibindo que os odores indesejados se espalhem pelo ambiente.  
Ideal para toaletes e áreas com ralos e pias de residências, hotéis, motéis, restaurantes, lanchonetes, 
hospitais, clínicas, agência bancária, escritórios, cinemas, shopping centers, etc. 
 

• Totalmente biodegradável; 

• Eficiente no bloqueio para odores do  nº 2 uso de assento sanitário; 

• Eficiente no bloqueio para odores ralos e pias de banheiros e cozinhas;  
 
 
MODO DE USAR: 
Produto de pronto uso.  
Borrifar diretamente o produto nos vasos sanitários, por duas ou três vezes, antes de utilizar o vaso. Em pias e ralos aplicar 
diretamente sem enxaguar. 
 
 
PROPRIEDADES FISICO-QUÍMICAS: 
Aspecto: Liquido. 
Odor: Característico 
Cor: Característico 
pH (solução a 1%) : 6,5 – 7,5 
 
 
COMPOSIÇÃO: 
Agua, Veículo, Branqueador, Fragrância - Principio Ativo – Óleos essenciais. 
 
 
EMBALAGEM: 
Frasco PET 500 ml com Borrifador. 
 
 
ARMAZENAMENTO: Mantenha o produto na sua embalagem original. Para conservação da qualidade do produto, mantenha a 

embalagem protegida do sol e calor. 

 

PRECAUÇÕES E SEGURANÇA: Não ingerir. Evite inalação ou aspiração e contato com os olhos. Evite contato prolongado com a pele. 

Depois de utilizar esse produto, lave e seque as mãos. Em caso de ingestão, não provoque vomito e consulte imediatamente o 

CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLOGICA (CEATOX 0800-148110) ou o medico levando o rotulo do produto. Lave com bastante água 

corrente os objetos e utensílios utilizados como medida antes de reutiliza-los.  Mantenha o produto na sua embalagem original 

fechada em local seco e arejado. Não dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não reutilizar a embalagem vazia para outros 

fins e não misture com outros produtos; 

 
ABERTURA DA EMBALAGEM:  
Rompa o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário. Para abertura utilize luva e óculos de proteção; 
 
 
ARMAZENAGEM: 
Manter o produto em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e calor. 
MANTER EM LOCAL SECO E AREJADO PROTEGIDO DA LUZ E CALOR 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.  
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PRODUTO SANEANTE REGISTRADO NA ANVISA 
Aut. Func. Nº 3.06.351-6 – Notificação Processo: 25351001564201848 
 
 
DADOS COMERCIAIS 
Nº NCM: 3302.90.19 
Dull Bloc Odor Lavanda 500 ml  
CÓDIGO DE BARRAS EAN13: 7898655480178 
CÓDIGO DE BARRAS EAN14: 17898655480175 (CAIXA COM 20 UNIDADES) 
Dull Bloc Odor Citrus  500 ml  
CÓDIGO DE BARRAS EAN13: 7898655480185 
CÓDIGO DE BARRAS EAN14: 17898655480182 (CAIXA COM 20 UNIDADES)  
 
 

Centro de Atendimento Técnico (CAT): cat@dullimp.com.br 

Rotulo e Tampa frasco  
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