
PÁG. 1/2BOLETIM TÉCNICO

MIRAX AIR
NEUTRALIZADOR DE ODOR

 Produto desenvolvido para proporcionar um ambiente livre de odores desagradáveis como tabaco, mofo e urina. Sua 

fragrância exclusiva permite a aplicação em diversos ambientes proporcionando bem-estar e leveza.

 Com fragrâncias de longa duração, MIRAX AIR NEUTRALIZADOR DE ODOR pode ser usado em: edifícios, hotéis, motéis, 

escolas, lojas, shoppings, banheiros, etc.

Antes de usar esse ou qualquer outro produto Renko, certifique-se
de ler todas as instruções dos rótulos dos produtos.
As fichas de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ)
de todos os produtos estão disponíveis em: www.renko.com.br

Características e benefícios:

MIRAX AIR NEUTRALIZADOR DE ODOR possui fragrâncias de longa 
duração, que deixam agradável sensação no ambiente por muito 
mais tempo.

Mantém o ambiente com um perfume suave e agradavel proporcionando 
ao usuario uma sensação de limpeza e bem estar.

Modo de uso:

Utilizando um pulverizador sprayer, pulverizar o produto no ambiente 
ou diretamente no local desejado.
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PÁG. 2/2BOLETIM TÉCNICO - MIRAX AIR/Neutralizador de odor

Processo

Dados Físico-Químicos:
Aparência: Liquido transparente
Cor: Incolor a levemente amarelado
Odor: Caracterisitico
pH, 20/4ºC:  7,0 – 9,0
Sólidos totais%: 13,0 -16,0
Densidade g/mL: 0,940 – 0,970
Inflamabilidade: Não Inflamável

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA/MS:  25351.545989/2014-31

QUALIDADE GARANTIDA:
Todos os produtos passam por rigoroso controle de qualidade em todas as etapas do processo. A Renko trabalha com Sistema
de Gestão da Qualidade Total (TQM), com o conceito de melhoria continua dentro de uma sistemática integrada
e consistente na perspectiva de toda a organização, sempre buscando a maior satisfação dos seus clientes.

SELOS:

Neutralização de odores nos ambientes em geral.

Odorização de odores nos ambientes em geral.

Diluição

Aplicar o produto puro com auxilio de um pulverizador (Sprayer). Pulverizar o produto no 
ar diretamente no local desejado ou em todo ambiente.

Recomendamos diluições maximas de até 1:15.
Pulverizar o produto no ar diretamente no local desejado ou em todo ambiente.

Apresentações: 

500mL  / 1L / 5L 


