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Nome comercial: LÓTUS MAX FRESH
Nome químico: Composto de aminas etoxiladas e agentes bacteriostáticos, (bactérias gram-positivas
e gram-negativas, usado empiricamente devido ao seu amplo espectro de ação).
Sinônimo: Produto especial para acabamentos anti odor/finalizador com efeito bacteriostático.
Fornecedor: G&S INDÚSTRIA, COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO
LTDA ME
Endereço: Rua José do Patrocínio, 67 Calmon Viana, Poá SP.
Número CAS: -ONU: -Classe de risco: -Produto não classificado como perigoso e não possui classificação ONU e nem número de risco.

1. Descrição: LÓTUS MAX FRESH é um composto sinergético, e um poderoso
eliminador de odores desagradáveis,como, urina animal e humana, umidade
derramamento de líquidos fermentados, odores causados por bactérias e fungos etc.
2. Principais aplicações: É utilizado para eliminar odores desagradáveis e também
promover a ação de impedir que os maus odores voltem a contaminar o artigo
tratado, possui odor agradável de uma combinação de fragrâncias desenvolvidas
exclusivamente para promover o bem estar.
3. Modo de uso:Para a utilização do LÓTUS MAX FRESH como eliminador de
odores, deve-se fazer o uso antes da limpeza, logo após a aspiração, para que o
produto aja junto as bactérias ou outros agentes que estão causando o mau odor, ou
caso seja para inibir os maus odores após a higienização e evitar a proliferação de
bactérias, deverá ser aplicado sobre o móvel após este estar totalmente limpo. Não
interfere negativamente com impermeabilizantes, não mancha, não altera as
características dos tecidos, possui odor agradável e aconchegante, a aplicação
poderá ser realizada com pulverizador costal ou manual.
Para a utilização do LÓTUS MAX FRESH após a lavagem e higienização
orientamos que para obtenção de um melhor resultado e uma neutralização
completa do substrato, deverá ser utilizado também, o PRÉ IMPER LÓTUS.Após a
neutralização do tecido por completo,realizar uma extração eficiente afim de deixar o
tecido com o mínimo de umidade possível, caso vá impermeabilizar com produtos a
base de água como o LÒTUS HS 1000 ECO, pulverizar antes LÓTUS MAX FRESH,
aguardar por 20 minutos, e depois fazer o procedimento de impermeabilização
normalmente, caso seja utilizados impermeabilizantes base solventes, LÓTUS HS
1000 IMPER TUDO, ou LÓTUS HS 1000 SAFE, estes só poderão ser aplicados
após a total secagem do material, importante seguir orientação sobre
impermeabilizantes em seus devidos boletins técnicos.
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*Antes do uso do produto verificar também: TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA
USO PROFISSIONAL, ENVIADO JUNTO COM NOTA FISCAL E BOLETO POR E-MAIL E
TAMBEM DISPONIVEL EM NOSSO SITE.

4. Propriedades físicas e químicas:
Aspecto:
• Estado físico: Líquido
• Cor: transparente a levemente opaco, pode ocorrer variação de branco (leitoso) a
levemente amarelado (âmbar).
Odor: Característico exclusivo G&S.
Densidade:aprox. ~ 0,980g/cm3
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: Não aplicável.
Solubilidade em água: Totalmente solúvel em água.
Limite de explosão: Não aplicável.
5. Manuseio e armazenamento:
Precauções para manuseio seguro: Evitar contato com a pele e os olhos. Não
comer, beber ou fumar durante o manuseio. Os EPI’s (protetor ocular, luvas, protetor
respiratório, calçados, etc) devem ser usados quando necessários e as medidas de
higiene pessoal devem ser seguidas (não fumar, comer ou beber durante o
manuseio). Lavar as mãos ao término da jornada de trabalho. Evitar a inalação dos
vapores.
Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade:
Manter hermeticamente fechado em lugar seco e fresco a 0°- 25°C em embalagem
inviolada, seca e ao abrigo do sol para evitar comprometer a eficiência do produto.

