FICHA TÉCNICA

DESENGORBEL
DESENGORDURANTE MULTI-USOS
APLICAÇÃO:

➔ O DESENGORBEL é um produto multi-usos com forte ação de limpeza e
desengorduramento;

➔ Não danifica acrílicos nem pinturas;
➔ Produto indicado para as seguintes situações:
➔ Lavagem de motores e chassis;
➔ Lavagem de estofos em napa e couro;
➔ Lavagem de tablieres e plásticos;
➔ Limpeza de pára-choques e retrovisores;
➔ Manchas em pinturas auto difíceis de remover;
➔ Limpeza de peças de maquinaria industrial;
➔ Limpeza de ceras e resinas em recintos desportivos.
MODO DE UTILIZAÇÃO:

1. Por ser um produto multi-usos, é aconselhada a diluição 1:3;
2. O DESENGORBEL pode ser usado na limpeza de várias peças por
pulverização ou imersão;

3. Após aplicação, deixar atuar durante 1 ou 2 minutos;
4. Lavar com água limpa pressurizada ou não, consoante os casos;
5. Evitar a secagem do DESENGORBEL antes da sua remoção;
6. Para remover as manchas em pinturas auto, tabliers e plásticos dever-se-á
humedecer um pano em DESENGORBEL puro e limpar.

As informações contidas nesta Ficha Técnica, têm como base o melhor do nosso conhecimento sobre o produto e as leis em vigor na Comunidade
Europeia, dado que as condições de trabalho do utilizador estão para além do nosso conhecimento e controlo. O produto não deve ser usado com
outro propósito que não o especificado. É sempre exclusivamente da responsabilidade do utilizador seguir todos os passos necessários de maneira a
cumprir o estabelecido nas leis e regras vigentes. As informações constantes desta Ficha Técnica são apenas a descrição dos cuidados a ter para
utilizar com segurança o nosso produto: não poderão em caso algum ser consideradas como uma garantia das propriedades do produto. A Ficha
Técnica não dispensa a consulta da Ficha de Dados de Segurança.
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