UF2000: para eliminar o cheiro e as nódoas de urina
UF2000 é um neutralizador de odor a urina que elimina eficazmente o desagradável cheiro de urina dos seus
animais de estimação.
UF2000 não disfarça o cheiro da urina com outras fragrâncias. Em contrapartida destrói a ligação das moléculas
que causam o mau odor, acelerando todo este processo através do uso de enzimas vegetais que actuam como
catalisadores.
UF2000 não é tóxico nem irritante, não possui bactérias, não mancha e é
totalmente biodegradável. Não contém aerossóis!
Embalagem reutilizável e reciclável. Armazenar à temperatura ambiente.

ATENÇÃO:
Não deve ser ingerido. Mantenha fora do alcance das crianças!

Volumes disponíveis:






Embalagem de 0,5 litros
Recarga de 1 litro
Recarga de 1 litro concentrado *
Recarga de 5 litros
Recarga de 5 litros concentrado *
(*diluir 1 porção de UF2000 em 4 partes de água da torneira)

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:






Determine o local atingido pela urina. Se tiver dificuldade em encontrar o local exacto, utilize o detector
de urina para localizar a fonte emissora de cheiro.
Absorva a urina com um pano ou papel absorvente, caso a urina não tenha ainda secado.
Pulverize UF2000 abundantemente na área atingida pela urina. Certifique-se de que a quantidade
pulverizada é igual ou superior à da urina.
Deixe o UF2000 actuar sem esfregar e deixe secar naturalmente.
(Utilize as recargas para reutilizar embalagem de 500 ml que possui sistema de pulverização
incorporado).

APLICAÇÕES:
Em sítios onde o seu animal de estimação urinou ou costuma marcar o território.

ONDE UTILIZAR:
Na caixa do gato, arranhador, casa e ninho do cão, gaiola dos roedores, cadeiras, sofás, carpetes, colchões e
em todo o tipo de pisos.
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1. Remover o cheiro de urina em pedra ou betão
Embora o betão e a pedra sejam superfícies duras na verdade comportam-se como esponjas, que facilmente
absorvem a urina através de pequenos poros. Isto significa que a urina penetra a grandes profundidades, tanto na
pedra como no betão, o que torna o processo de remoção do cheiro mais difícil.
De qualquer forma, para obter os melhores resultados siga os seguintes passos:


No caso das carpetes, limpe bem o piso de forma a eliminar qualquer tipo de poeira, gordura ou restos de
cola, pois estes terão que ser removidos previamente.



Certifique-se que a superfície está completamente seca.



Pulverize UF2000 abundantemente (de forma saturada) em toda a mancha de urina, usando o pulverizador
de gatilho ou um nebulizador de baixa pressão (pulverizador de plantas ou de pesticidas por exemplo).
Certifique-se que a quantidade de UF2000 é igual ou superior à quantidade estimada de urina.



Cubra a zona a ser tratada com um plástico, durante 1 a 2 horas, para evitar a evaporação imediata do
UF2000, permitindo assim que o produto penetre no betão ou na pedra. É possível que na primeira
aplicação o cheiro torne-se mais intenso no início. Isto significa que o produto está a dissolver lentamente
a urina e fazê-la vir à superfície.



Remova o plástico deixando o local secar naturalmente.



Aplique o UF2000 uma vez mais e deixe secar bem durante 1 a 2 horas (dependendo da temperatura
ambiente). Repita estes passos a cada 1 ou 2 horas (tempo de secagem), até o cheiro desaparecer
completamente.



Após a remoção do cheiro e da mancha, lave a superfície com um pouco de água para remover quaisquer
resíduos deixados, e seque com papel absorvente ou com um pano.

Ao contrário da maioria dos ambientadores e dos produtos de limpeza, que disfarçam o cheio da urina, UF2000
remove de forma eficaz o cheiro de urina, sendo necessário proceder como indicado nos pontos anteriores.
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2. Remover o cheiro de urina em piso de madeira
As nódoas de urina em pavimentos de madeira são as mais difíceis de remover, especialmente quando a madeira
fica escurecida devido a várias exposições à urina. As manchas ou nódoas escuras indicam que há uma
concentração de sais de urina secos, e que a madeira está danificada devido à corrosão dos ácidos da urina.
Repetindo o tratamento várias vezes, o UF2000 consegue remover completamente o cheiro da urina e a maioria
dos sais de urina secos presentes na madeira. Notar que este produto não consegue reparar os estragos já
causados no piso.
Na maioria dos casos, lixando a superfície e aplicando uma nova camada de cera ou verniz, a nódoa poderá ficar
menos perceptível e o piso ficar com um aspecto bastante aceitável. Antes de lixar e aplicar cera ou verniz, remova
as manchas de urina com o UF2000, pois facilitará o tratamento da área danificada.
Para tratar um pavimento com múltiplas manchas de urina, siga os seguintes passos:


Comece por pulverizar abundantemente as manchas de urina com UF2000.



De seguida aplique UF2000 por todo o piso.



Cubra a zona pulverizada com um plástico para evitar que o produto evapore rapidamente. Após a
aplicação do UF2000 é natural que o cheiro da urina tenda a ficar mais forte, pois significa que o cheiro está
a sair do interior da superfície.



Ao fim de 30 minutos remova o plástico e seque o chão com um pano ou papel absorvente.



Repita o tratamento até que o cheiro da urina desapareça por completo. Cada tratamento irá melhorar a
condição da superfície do piso, tornando as manchas escuras mais claras e mais pequenas até que toda a
urina seja removida por completo.



Trate as áreas afectadas pela urina separadamente até que todas as manchas estejam totalmente
removidas ou se tornem mais claras, significando que a urina foi completamente removida.



Deixe que o piso seque naturalmente.



Depois do último tratamento, limpe o chão com água e seque-o.

Com a aplicação do UF2000, o cheiro a urina desaparecerá e as manchas escuras ficarão mais claras, sendo mais
fácil posteriormente realizar um tratamento ao chão com lixa, cera ou verniz, ficando novamente com um aspecto
novo e brilhante.

Ecodor Portugal
www.ecodor.pt ● suporte@ecodor.pt

3. Remover o cheiro de urina em carpetes ou têxteis

IMPORTANTE!
Verifique sempre a compatibilidade do têxtil com o UF2000, antes de utilizar o produto, de forma a garantir a
permanência das cores originais. Para tal, aplique um pouco de UF2000 numa zona do têxtil que não fique
exposto no dia-a-dia e verifique se houve alterações das cores originais depois de seco.

3.1. Para nódoas de urina recentes
Se a sua carpete, edredão ou lençóis foram alvo de contaminação de urina, e planeia lavar com champôs, faça-o
depois de remover o cheiro e as nódoas de urina com o UF2000.
Para obter resultados eficazes proceda da seguinte forma:


Determine o local atingido pela urina. Se tiver dificuldade em encontrar o local exacto, utilize o detector de
urina para localizar a fonte emissora de cheiro.



Não utilize outros produtos químicos ou detergentes para ajudar a remoção das nódoas de urina.



Primeiro remova o máximo de urina que conseguir absorvendo-a com um pano ou com toalhetes de papel.
No caso das carpetes, não pressione com os pés porque poderá deixar marcas e espalhar mais a urina.
Utilize as mãos para pressionar a toalha ou o papel absorvente e no final lave as mãos ou, preferivelmente,
use luvas de protecção.



Pulverize a mancha de urina até que a carpete, o edredão ou outro têxtil fique embebido com UF2000.
Para melhores resultados, utilize pelo menos a mesma quantidade de UF2000 que a da urina deixada no
têxtil.



Deixe que o produto actue e deixe secar naturalmente.



Uma vez seco, remova qualquer tipo de resíduo com a ajuda de um pano molhado. É importante realizar
este último procedimento para que os resíduos não atraiam sujidade.

3.2. Para nódoas de urina antigas
É possível que as nódoas de urina antigas tenham danificado a cor original da sua carpete. Nestes casos, mesmo
após a remoção completa da urina com o UF2000, não será possível reparar este tipo de estrago, no entanto
deixará de ter o cheiro a urina pela casa dentro.
Nestas situações proceda da seguinte forma:
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Determine o local atingido pela urina. Se tiver dificuldade em encontrar o local exacto, utilize o detector de
urina para localizar a fonte emissora de cheiro.



Não utilize produtos químicos, detergentes ou champô para ajudar a remoção do cheiro e das nódoas de
urina. Poderá lavá-lo com champô após a remoção das nódoas com o UF2000.



Aplique UF2000 abundantemente nos locais onde se localizam as nódoas de urina. Para melhores
resultados, utilize pelo menos a mesma quantidade de UF2000 que a da urina deixada no têxtil.



Cubra a zona pulverizada com um plástico para evitar que o produto evapore rapidamente. Após a
aplicação do UF2000, é natural que o cheiro das nódoas antigas de urina tende a ficar mais forte, pois
significa que o cheiro está a sair do interior da superfície.



Remova o plástico após 1-2 horas e seque o local com uma toalha ou papel absorvente.



Se necessário repita o processo mais vezes até que o cheiro desapareça por completo (na maioria dos
casos 3 a 4 tratamentos são suficientes).



Depois de seco, remova quaisquer resíduos que possam existir com a ajuda de uma toalha molhada com
água. É importante realizar este procedimento para que possíveis resíduos não atraiam sujidade.



Antes de imprimir este documento verifique se tem mesmo necessidade de fazê-lo.
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