
KT5
DESENGORDURANTE PARA 

FORNOS - ESPUMA  ACTIVA

O KT5 é um desincrustante alcalino que

produz uma espuma em "gel" que adere às

superfícies verticais sem colar.

Este produto foi especificamente concebido

para eliminar óleos, gorduras queimadas e

ainda depósitos de alimentos carbonizados e

endurecidos de fornos, placas e grelhas de

cozedura, grelhadores, espetos e exaustores.

As substâncias altamente desengordurantes

e penetrantes contidas no KT5 asseguram

uma remoção fácil da sujidade e das

incrustações mais difíceis.

Modo de utilização

Agite o frasco antes de utilizar. Pulverize

sobre a superfície a limpar e deixe a espuma

actuar durante 10 a 15 minutos. A acção do

produto é muito fácil de verificar, na medida

em que o "gel", ao agir sobre a sujidade a

remover, vai mudando de cor, escurecendo

progressivamente.

Limpe a sujidade libertada com papel, pano

ou esponja e enxague com água abundante.

Se a sujidade se revelar particularmente

resistente, é recomendável reforçar a acção

do produto, esfregando as superfícies com

um esfregão de arame fino ou um esfregão

abrasivo macio.

Nunca utilize este produto em superfícies de

alumínio ou envernizadas.

Este produto não é adequado para fornos

microondas.

PLUS

•Gel aderente aos objectos e às
superfícies verticais
• A sua composição especial impede a
nebulização do produto, permitindo
assim uma limpeza dos fornos sem
dar origem a vapores e a emissões
prejudiciais
• Acção localizada e profunda
• Facilidade de utilização

FICHA TÉCNICA
BT 26105/00

Contém agentes tensioactivos não iónicos, 

solventes hidrossolúveis, bases alcalinas, 

sequestrantes, perfumes , corantes.

Advertências

O produto é  corrosivo.

Manter fora do alcance das crianças. 

Evitar o contacto com a pele e os olhos.

Usar luvas adequadas.

Composição Embalagem

8 frascos de 500 ml. 

com pulverizador
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