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AUDAZ PLANCHAS 
Desengordurante concentrado 
                                             
DESIGNAÇÃO 
Desengordurante líquido concentrado que elimina com eficácia a gordura requeimada e carbonizada das placas de cozinha, 
com a mínimo de esforço. Também é eficaz para desengordurar todo o tipo de superfícies, para a limpeza de metais antes 
de serem pintados, ... 
Elimina a ferrugem, ao mesmo tempo que actua como antioxidante de superfícies tratadas. 
Devidamente dissovido, não ataca pinturas, borrachas ou plásticos. 
 
 
MODO DE EMPREGO 
Excepto em sujidades muito extrema, actua melhor diluído entre 5 a 10%. 
Por escovagem: Empapar uma esponja ou pano nas proporções indicadas e esfregar suavemente a superfície a limpar. 
Por impregnação: Utilizas diluído a 10%. Pulverizar a superfície a limpar, deixar actuar durante uns minutos. 
Quando se verificar a remoção da gordura, adicionar um pouco água e com um pano húmido retirar a sujidade desprendida. 
Enxaguar abundantemente com água limpa. Actua melhor coma chapa um pouco quente. Pode libertar vapores irritantes. 
NÃO UTILIZAR EM ALUMÍNIO. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto: Líquido transparente. 
Cor: Ambar. 
Cheiro: Característico. 
pH (10%,agua) 13-14. 
Densidade: 1.20 – 1.30 g/cc 
Concentração em substãncia activa: 39 - 42% 
 
COMPOSIÇÃO 
Tensioativos anfóteros, aminas, secuestrantes, cáusticos, emulsionantes e corante. 
 
PRESENTAÇÃO 
Envases de plástico. 
FORMATO 6 kg 13 kg 30 kg 
CODIGO 004AUP06 004AUP13 004AUP30 
 
SEGURANÇA/TOXICOLOGIA 
Produto corrosivo. Provoca queimaduras graves. 
Usar vestuário de proteção, luvas e equipamento protector para os olhos/face adequados. 
Folhas de dados de segurança disponíveis em nosso site. 
Em caso de acidente consultar Centro de Informação Antivenenos (CIAV): Tel. 808 250 143. 
 
INFORMAÇÃO ADICIONAL 
Produto para a higiene alimentaria. 
Nº REGISTRO INDUSTRIAL : 37.4109/CAT.   
Nº REGISTRO SANITARIO: 37.00330/B 
PRODUTO INDUSTRIAL. USO PROFISSIONAL. 
 
Informação orientativa com fins comerciais. Para o manejo e emprego de produto, seguir as indicações da etiqueta e a Folha 
de Segurança. Para resolver qualquer dúvida, pode contactar com nosso Departamento Técnico.   
A versão vigente deste documento está disponível unicamente no site www.dermo.com. 
 


