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FICHA TÉCNICA DO PRODUTO 

 

1 - Produto: CITRONELA GARDEN 

2 - Forma Física: Líquida 

3 - Categoria: Odorizador de ambientes 

4 - Formulação: Líquido Pronto Uso 

 

Componentes Concentração (% - p/p) 

Óleo essencial de Citronela 7,00 % 

Inertes 93,00 % 

Total 100,00 % 

 

5 - Modo de usar: 

Agite o produto antes de aplicar.  

Posicione o bico do gatilho na função spray. 

Pulverize o produto sobre as superfícies e ambientes que se pretende 

odorizar. 

Reaplique sempre que necessário. 

 

5.1. Indicação de Uso:  

CITRONELA GARDEN é um odorizador de ambientes formulado com 

óleo essencial de citronela. Sua composição exclusiva apresenta alto poder de 

fixação nas superfícies tratadas, proporcionando um efeito prolongado. 

6 – Apresentação / Embalagens: Frasco de plástico com gatilho 500ml 

7 - Precauções: 

- CUIDADO PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO 

PELA PELE; 

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários;  

- Não fumar ou comer durante a aplicação;  
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- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço 

de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto;  

- CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E 

ANIMAIS;  

- Não reutilizar as embalagens vazias;  

- Manter o produto na embalagem original;  

- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com 

água em abundância e sabão;  

- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água 

corrente em abundância;  

- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado;  

- Existem locais próprios indicados pelas Pref. Municipais, Sec. do Meio 

Ambiente, onde são recolhidas as embalagens vazias para a 

desativação e o descarte;  

- Siga corretamente as instruções do rótulo. Evite Acidentes;  

- Armazene este produto em local seco, ventilado e em temperatura 

ambiente. 

 - Não aplicar em áreas externas em dias chuvosos; 

- Não aplicar próximo a nascentes e cursos d’água; 

- Evite o contato direto com a pele, olhos e boca; 

- Não exponha o produto a fontes de calor; 

8 - EPI´s: 

Usar roupa protetora adequada, tais como: luvas, máscara, óculos de 

proteção.  

 

9 – Prazo de Validade do produto: 02 anos a partir da data de fabricação 

10 - Notificação na ANVISA sob processo: 25351.567541/2017-11 


