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O Super-Desengordurante Koby é um spray com elevado 
teor de substâncias ativas, adequado para todo o tipo de 
sujidade. Formulação exclusiva para uma ação super- 
rápida e muito eficaz em todo o tipo de superfícies. O 
Super-Desengordurante Koby não é agressivo nem 
corrosivo pelo que pode ser aplicado em qualquer 
superfície. Remove eficazmente óleos, gorduras, manchas 
e sujidades incrustadas deixando as superfícies limpas e 
brilhantes. Têm propriedades anti-estáticas e pode ser 
usado diretamente ou diluído. 

 

Características 

 Limpeza rápida e eficaz 
 Não corrosivo 
 Superfícies ficam limpas e brilhantes 
 Eficaz contra gorduras, óleos, manchas, sujidade pesada 

e poeiras 
 Pode ser aplicado diretamente ou diluído 

 

O Spray Super-Desengordurante Koby é um 
desengordurante de alto rendimento e eficácia. O 
produto é adequado para desengordurar e limpar 
superfícies e peças com óleos, gorduras, manchas e 
sujidades incrustadas deixando-as limpas e brilhantes. 

 
 
 
 

 
 
 

 

1. Pulverizar a uma distância de 30 cm sobre as superfícies a 
limpar;  

2. Deixar atuar esfregando, se necessário com uma esponja 
não abrasiva; 

3. Para incrustações mais fortes, deixar atuar o produto por 
um período mais longo; 

4. Pode ser utilizado diretamente, no caso de sujidades mais 
persistentes ou diluído em água. 
 

 

Consultar, previamente, a ficha de segurança e técnica, antes 
de iniciar a aplicação. Aplicar o produto, nas condições de 
temperatura (ambiente e das superfícies) adequadas, +5°C a 
+40°C.  
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Ficha Técnica                                    Spray Super-Desengordurante  

Modo de aplicação 

Descrição do produto 

Aplicações 

Especificações técnicas 

Base   Detergente com elevado teor 
de substâncias ativas 

Aparência   Líquida 

Embalagem   750 ml 

Densidade (23˚C)   1,05 g/ml 

Solubilidade em água   Total 

Ponto de ebulição  N.A. 

pH  11,4 

Validade   Mínimo 24 meses 

Preparação da superfície 

Cores 
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Armazenar o produto em local fresco e seco, a uma 
temperatura entre +5°C e +25°C. O produto apresenta 
uma validade mínima de 24 meses na embalagem original 
fechada e conservada nas devidas condições. 
 

 

Consultar, previamente, a ficha de segurança, antes de 
iniciar a aplicação. Manter fora do alcance das crianças. 
Ficha de Dados de Segurança do produto disponível 
mediante pedido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizado puro ou em concentrações muito elevadas, o 
produto pode ter um efeito oxidante em superfícies de 
alumínio não anodizado e pode danificar superfícies pintadas, 
portanto, recomendamos a realização de testes preliminares 
antes de aplicar sobre estas superfícies. 

 

 

 

 

Nota legal: Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As 
indicações aqui referidas resultam da nossa experiência e estão de acordo com 
os nossos melhores conhecimentos, mas não assumimos qualquer 
responsabilidade sobre o seu modo de emprego. A TDA reserva-se o direito de 
fazer alterações às formulações dos produtos sem aviso prévio. O utilizador é 
responsável por verificar se as indicações correspondem às suas exigências e 
de efetuar todos os testes necessários. Recomendamos também, que antes de 
aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações 
apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O método de 
aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle 
direto e não são da nossa responsabilidade. As informações mencionadas neste 
documento são meramente indicativas.  
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Armazenagem 

Higiene e Segurança 

Atenção 
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