
35787 - REMOVEDOR DE GORDURA POWER FLACON 650 ML PT

REMOVEDOR DE GORDURA POWER
REMOÇÃO PODEROSA E IMEDIATA DE GORDURA E SUJIDADE.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
UHU Removedor de Gordura Power é um desengordurante
poderoso e concentrado, eficaz em todos os tipos de gordura e
sujidade. Assegura uma remoção rápida e sem esforço mesmo
de gordura queimada e resistente.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
UHU Removedor de Gordura Power é adequado para
balcões de cozinha, churrasqueiras, jantes de pneus, fornos,
grelhadores, lavatórios, cadeiras e mesas de plástico,
frigoríficos, mosaicos de chão, loiças sanitárias.

PROPRIEDADES
· Imbatível contra a gordura 
· Fórmula poderosa do limão 
· Enxaguamento imediato 
· Efeito direto

APLICAÇÃO
Instruções de utilização: 
UHU Removedor de Gordura Power é o detergente adequado
para limpeza de gordura resistente 1. Gordura e sujidade
resistentes: pulverize diretamente na superfície suja, deixe
atuar durante uns segundos antes de limpar com uma esponja
molhada. 2. Forno: aqueça um pouco o forno (40-50 °C) e
depois desligue-o. Pulverize o produto, limpe com uma esponja
molhada ou um pano húmido. 3. Aparelhos elétricos: pulverize
sobre um pano húmido, espalhe sobre a superfície a limpar,
depois seque a superfície. Desligue o aparelho elétrico antes de
limpar.
Pontos a ter em conta:  Manter afastado das crianças. Não ingerir
e evitar o contacto com os olhos. Em caso de contacto lave
abundantemente com água durante uns minutos. Não use em
plásticos transparentes, superfícies pintadas ou superfícies
delicadas. Para testar o produto, aplique uma pequena
quantidade numa parte escondida do equipamento.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
Prazo de validade 36 meses.
Manter a embalagem na posição vertical, afastada da luz e do
calor.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições
nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso
produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.
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