
Sua casa nova, 
de novo!

Linha casa



REMOVO
GORDURAS 

AGRADÁVEL
FRAGRÂNCIA

CITRUS

Linha casa

D-greaser limpador multiuso altamente concentrado para remoção de 
óleos e gorduras, com um elevado poder de limpeza. Desengraxante 
NATURAL de alto rendimento.

Em casa, ideal para limpeza de fogão, coifas, sanitários, calçadas em 
cerâmica e concreto, limpeza de paredes em geral, janelas, azulejos, 
metais, bem como, limpeza geral.

EMBALAGEM

RENDIMENTO

500 ml

5 m²

CAIXA 12 Un.



MODO DE USAR

Agite bem antes de usar e efetue sempre um teste sobre uma amostra da superfície a tratar antes da aplicação 

denitiva.

Aplique conforme recomendação de diluição na superfície e deixe agir por alguns minutos.

Esfregue um pouco e em seguida, enxágue com água em abundância.

 

Para uma limpeza sem espuma, remova o produto apenas com um pano.
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APLICAÇÕES



Linha casa

PROPRIEDADES

Sem agentes abrasivos.

Ação rápida e profunda.

Mais eficiente.

Não altera a cor das superficies.

Não Mancha.

Fácil e rápido de aplicar.

Pronto para uso.

100% Biodegradável em 18 dias.  
 

Não agride a superficie. 
 



Linha casa

RENDIMENTO

   Rendimento por embalagem : até 30m².  

   Valores médios fornecidos a título indicativo. 

O consumo real do produto depende da porosidade da superfície e do nível 
de impregnação da tinta. 

 
 

 
 

SEGURANÇA

   Manter fora do alcance de crianças e animais; 
   Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente 
com água; 
   Usar roupas de proteção adequadas (luvas e óculos); 
   Em caso de acidente ou mal-estar consultar imediatamente um médico (se 
possível mostrar o rótulo). 

 
 

 
 
 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

   Tensoativo não iônico, espessante, solvente de origem vegetal, .conservantes e veículo
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