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Super Desengordurante Universal

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Estado:
Cor:
Odor:
Densidade:
pH:

Líquido
Azul cobalto
Característico
1.03 ± 0.01 g/cm3
14 ± 1

Distribuidor Oficial
Exclusivo:
MIGUEL DE ALMEIDA COELHO VITÓRIA
Rua da Seixada, Nº 8 - Moure de Carvalhal
Abraveses
3515-162 Viseu
(351) 916 710 142 / 968 847 076 / 232 404 819
higia58@gmail.com
www.higia58.pt

DESCRIÇÃO
Desengordurante multiusos universal, altamente eficaz na eliminação de resíduos de sujidade e gorduras nas
cozinhas domésticas e industriais (fogões, fornos, exaustores, grelhas, panelas, utensílios, etc.). É igualmente
eficaz na limpeza, higienização e manutenção industrial (automóvel, maquinaria pesada, lonas, fórmica, plásticos,
etc.). Atua de forma rápida e em todo o tipo de superfícies laváveis, sem danificar as mesmas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
Promove a limpeza e desengorduramento de todo o tipo de superfícies laváveis (em áreas como a hotelaria,
hospitalar, institucional, automóvel, indústria em geral e ao nível doméstico), tais como:
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Filtros, grelhas, panelas, assadeiras, frigideiras, potes, bandejas, tabuleiros, chapas;
Loiças de barro, porcelana e vidro;
Plásticos, fórmica, lonas;
Pintura, lonas e jantes de viaturas, carroçarias.

Pode ser utilizado em materiais como:
▪ Inox, Alumínio, Aço, Zinco, Outros materiais ferrosos;
▪ Barro, Porcelana, Vidro;
▪ Plástico, Fórmica, Lonas.
Recomenda-se a realização de testes, antes de utilizar este produto, por forma a evitar danos irreversíveis em
materiais mais nobres. Se a alteração verificada (decorrente da sua aplicação em alguns metais) for a perda de
brilho (fica baço/fosco), basta aplicar o MULTINOX-BP (abrilhantador anti-manchas), por se tratar apenas de uma
reação química perfeitamente natural e reversível com este protetor. Este processo restitui a cor natural às
superfícies.

MODO DE APLICAÇÃO
Aplica-se puro ou diluído, numa proporção de 1Lt de produto até 10Lt de água (superfícies com maior sujidade)
ou 1Lt de produto até 20Lt de água (superfícies com menor sujidade) - Dosagens meramente orientativas, que
dependem da sujidade a eliminar.
Para limpeza e desengorduramento, aplicar o produto por pulverização ou imersão e deixar atuar alguns minutos,
removendo com a ajuda de pano, esponja, esfregona, esfregão, espátula ou jato de água. Para
desengorduramento de fornos e superfícies afins, pulverizar o produto sobre as paredes do forno e de seguida
limpar com um pano húmido. Para limpeza de objetos pequenos, submergir os mesmos numa solução de até 1:20
e deixar atuar durante alguns minutos.
Apesar de ter um elevado espetro de aplicação, recomenda-se a realização de um teste antes de usar, para evitar
danos em superfícies nobres.
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EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
É fornecido em embalagens de 2Lt e 25Lt.
Armazenar nas embalagens originais, local seco e livre de luz solar, até 24 meses aproximadamente.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
Não ingerir. Em caso de ingestão consultar um médico. Evitar o contacto com a pele, os olhos e mucosas, pois
pode provocar queimaduras na pele e lesões oculares graves e irritação nas vias respiratórias. Em caso de
contacto, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um médico.
Recomenda-se observar as precauções habituais quando se trabalha com produtos químicos, indicadas no rótulo
do produto, utilizando o equipamento de proteção individual exigido. Não é um produto de transporte rodoviário
perigoso. Manter fora do alcance das crianças e longe dos alimentos.
IMPORTANTE: As recomendações enunciadas não dispensam a consulta integral da Ficha de Segurança do

produto.

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
A informação que consta desta FICHA TÉCNICA, bem como os nossos conselhos, tanto os escritos como os
transmitidos verbalmente (ou através de ensaios) baseiam-se no princípio da boa fé. São decorrentes da nossa
experiência e dos resultados obtidos em ensaios realizados por laboratórios independentes. Não devem,
portanto, servir como garantia para o revendedor / aplicador, que deverá aceitá-los como referência
informativa de carácter meramente orientativo.
Recomendamos consultar detalhadamente esta informação antes de proceder ao uso e à aplicação do produto.
Consideramos extremamente importante a realização de testes in situ, para comprovar a adequação de um
determinado tratamento num local específico, considerando as finalidades e condições ambientais concretas em
cada situação.
As nossas recomendações não isentam o revendedor / aplicador da sua obrigação de conhecer em
profundidade o método correto de aplicação destes sistemas antes de utilizá-los, e de realizar previamente
o número de testes que julgue necessário para eliminar possíveis dúvidas quanto à indicação do produto para
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uma determinada finalidade, dadas as circunstâncias concretas existentes no local.
A informação divulgada, demonstração, aplicação, uso e processamento dos nossos produtos estão fora
do nosso controlo e, por essa razão, são da exclusiva responsabilidade do revendedor / aplicador.
Consequentemente, o revendedor / aplicador será o único e exclusivo responsável pelos danos e prejuízos
derivados do desrespeito total ou parcial das fichas (técnica e de segurança), e em geral, da divulgação, aplicação
e uso inapropriados destes produtos.
Esta ficha técnica anula todas as versões anteriores.
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