
64133 - UHU DESENTUPIDOR ENERGY GARRAFA 1 L PT

UHU DESENTUPIDOR GEL ENERGY
DESENTOPE, PROTEGE E PREVINE OS DANOS CAUSADOS PELO CALCÁRIO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O Desentupidor Gel Energy desentope sem falhas. A fórmula
em gel, penetra nos tubos mesmo em água estagnada,
desobstruindo em apenas 15 minutos. Os agentes de proteção
asseguram que os tubos não são danificados e previnem os
danos causados pelo calcário.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
Este produto é adequado para lava-loiças, lavatórios, bases de
chuveiro, etc.

PROPRIEDADES
· Desentope sem falhas 
· Ação direta sobre a causa do entupimento (15 min) 
· Pronto-a-usar 
· Com componentes de proteção dos canos/seguro para os
 canos 
· Tampa de segurança

APLICAÇÃO
Instruções de utilização: 
Abra a embalagem com cuidado carregando na tampa de
segurança para crianças e rodando-a. Despeje todo o conteúdo
da garrafa no ralo, mesmo em caso de água estagnada.
Tenha cuidado com os salpicos. Deixe atuar no mínimo 15
minutos. No caso de entupimentos mais severos, deixe atuar
durante mais tempo. O gel concentrado penetrará nos canos
e eliminará mesmo os entupimentos mais difíceis. Em seguida,
despeje água no ralo.
Pontos a ter em conta:  Não espremer a garrafa durante a
utilização e evitar salpicos. Não adicionar outros produtos.
Não utilizar em combinação com um êmbolo de borracha. Não
espere até que os canos estejam completamente entupidos para
agir. Apenas para uso na casa de banho, cozinha e ralos/
canos de escoamento de chuveiros. Não misturar o produto
com outros produtos de desentupimento ou limpeza.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base química: Sodium hypochlorite

Densidade ca.: 1,1 g/cm³

pH ca.: 13

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
Armazenar num local seco, fresco e ao abrigo do frio extremo.
A garrafa não pode ser reutilizada.

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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