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Composição: 
 
ENCODOR - LIS é uma combinação ecológica 
formulada à base de vanilamida, óleo de 
mostarda, coadjuvantes, emulsionantes e 
estabilizantes. 
 

 

Características: 
 
Aspeto: Líquido  
Cor: Incolor 
Aroma: Característico a mostarda 
Densidade: 0,780 Kg/dm3 ± 50 gramas 
Índice de refração: 1,422 - 1,433 
 

 

Propriedades: 
 
ENCODOR - LIS é ecológico e inofensivo para as 
pessoas e animais. Pode ser utilizado sem 
quaisquer restrições em todos os espaços 
interiores ou exteriores. A sua aplicação torna-se 
bastante rentável, dado que tem uma duração de 
vários dias, mesmo que o seu aroma deixe de ser 
percetível. Elimina os maus odores da urina, dos 
dejetos e da sujidade, tornando um ambiente 
agradável sem a utilização de ambientadores, 
normalmente usados para camuflar os maus 
odores. Não é corrosivo. Não é inflamável. Não é 
tóxico, nem irritante, sendo completamente 
seguro para o operador. 
 
Campo de Aplicação: 
 
ENCODOR - LIS é recomendado para eliminar os 
maus odores da urina e fezes em todos os locais 
contaminados tais como: arvores, passeios, 
fontanários, esquinas, rodas de viaturas, jardins, 
pracetas, etc.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Modo de emprego: 
 
ENCODOR - LIS aplica-se por pulverização no 
solo ou nas superfícies a desodorizar, após 
lavagem prévia, para evitar mistura de odores. 
Nas áreas ajardinadas deve fazer-se uma 
aplicação no solo em toda a área circundante ao 
jardim, evitando a aplicação direta sobre as 
plantas e flores mais sensíveis. A aplicação deve 
efetuar-se sempre que necessário tendo em 
atenção que o produto tem duração de vários 
dias, consoante os locais, a temperatura ou as 
estações do ano.   
 
Armazenagem: 
 
Sem cuidados especiais, não alterando as suas 
propriedades, desde que a embalagem se 
encontre devidamente fechada. Evitar 
temperaturas excessivamente altas ou 
extremamente baixas. 
 
Precauções: 
 
Aconselha-se o uso de luvas de proteção durante 
o manuseamento do produto, devendo evitar-se a 
inalação direta do produto. Em caso de contacto 
com a pele ou com as mucosas, deverá lavar 
abundantemente com água. Manter o produto 
afastado das crianças. 
 
 
 

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-

se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer 

momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada 

pela Lisquimica, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por 

danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada. 
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