
 

 

SMELL PREVENT 
Neutralizador de Odores 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
SMELL PREVENT é um produto formulado para eliminar e absorver odores 
desagradáveis. Seu ingrediente ativo atua como filtro molecular, captando os radicais 
livres que proporcionam os maus odores. Seu princípio ativo é um éster de ácido 
undecilênico, não possui ação biocida. 
 

RECOMENDAÇÕES DE USO 
SMELL PREVENT é usado em fábricas de processamento de lixo, borrachas, 
frigoríficos, laticínios, lagoas de resíduos, locais de armazenamento, sistemas de 
irrigação e estação de tratamento de esgoto etc. 
Recomendações de uso em lagoas de resíduos: incorporar diretamente e mexer. 
Métodos de uso em sistemas de irrigação: incorporar o produto antes de irrigar, seguir 
normalmente a irrigação. 
Em indústrias que manipulam borracha, realizar testes práticos para encontrar a 
proporção correta e mais econômica de uso. 
É possível ajustar as dosagens ao conforto desejado ou ao lugar. A dosagem ideal 
baseia-se em experiências anteriores. Nossa recomendação é para usar uma parte do 
produto em até 1.000.000 partes de água. 
 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
 Aparência: líquido turvo, cor branca e odor característico. 
 pH: 4,0 – 6,0 
 Teor de Ativos: 3,0 – 6,0 % 
 Densidade: 0,980 – 1,005 g/cm³ 
 Viscosidade: 10,0 – 30,0cps 

 

PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA N° 25351.292389/2010-31. 
 

SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO SMELL PREVENT 
Indústrias, hospitais, em qualquer local onde se origine mau odor. 
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