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KT1
DESENGORDURANTE UNIVERSAL

O KT1 é um desengordurante enérgico para a
limpeza de todas as superfícies laváveis
engorduradas e, inclusivé, com gordura
muito incrustada.
O desengordurante KT1 destina-se
especificamente a eliminar nódoas e
manchas de óleo e de resíduos alimentares,
de tinta, de carimbos, riscos de canetas de
feltro, nódoas de gordura e ainda a sujidade
estratificada de todas as superfícies laváveis,
de laminados plásticos, fórmica e metais.

Entre as utilizações típicas deste
desengordurante incluem-se as seguintes:
1 – limpeza de bancadas de cozinha e de
trabalho;
2 – limpeza de placas de cozedura e de
fornos;
3 – limpeza de exaustores e de chaminés;
4 – limpeza de caixilhos e de persianas;
5 – limpeza de electrodomésticos.
O desengordurante KT1 dispensa o
enxaguamento e não deixa resíduos.
A sua eficácia imediata, a sua velocidade de
evaporação, a ausência de exalações
desagradáveis e o perfume aprazível que
deixa no ar fazem com que este
desengordurante seja um produto não só
muito prático, mas também muito agradável
de utilizar.

Modo de utilização

Pulverize directamente sobre a superfície a

limpar e esfregue com um papel ou pano

limpo e macio até a superfície ficar

completamente seca.

Advertências

Manter fora do alcance das crianças. 

Em caso de contacto com os olhos, lavar 

imediatamente e abundantemente com água 

PLUS

•É fácil de utilizar
•É económico: bastam alguns gramas
de produto para garantir uma limpeza
perfeita e imediata das superfícies
•A sua eficácia e rapidez de acção
contribuem para poupanças de tempo
consideráveis
•Dispensa o enxaguamento

Composição 

Contém agentes tensioactivos não iónicos, 

solventes hidrossolúveis, sequestrantes, 

perfumes , corantes.

Embalagem

8 frascos de 500 ml. 

com pulverizador
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