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TIRA GRUDE DESENGRAXANTE 

POTENTE & MULTIUSO 

 

Descrição 

TIRA GRUDE DESENGRAXANTE é um super limpador potente e multiuso, ecológico, 
biodegradável e a base de água. Pronto para uso, seja para aplicação doméstica ou 
profissional, o produto tem uma poderosa combinação de princípios ativos, que 
oferece desempenho superior aos desengordurantes comuns, permanecendo mais 
amigável aos usuários. 
 

Finalidade 

TIRA GRUDE DESENGRAXANTE remove com facilidade graxa, óleo, gordura e fuligem. 
Entre suas inúmeras aplicações, é utilizado em churrasqueiras, grelhas, formas, fornos, 
coifas, box de vidro, esquadrias, pisos, bicicletas, motos, carros, peças, ferramentas, 
armários e bancadas de oficinas e muito mais 
 

Características 

TIRA GRUDE DESENGRAXANTE é notificado na ANVISA e é isento de metais pesados, 
substâncias tóxicas e voláteis, trata-se de um produto à base d´água que zela pela 
saúde e segurança do usuário. Ecológico, biodegradável, sem corantes. O produto faz 
uso de matérias-primas mais sustentáveis e amigáveis ao meio ambiente. Seguro para 
diferentes superfícies, não precisa ser diluído para aplicação sobre tinta, verniz, resina 
e alumínio. 
 

Propriedades 

Aspecto 

Densidade a 25 ºC (g/mL) 

pH a 25 ºC 

Solubilidade em água 

Odor 

Líquido transparente amarelado 

0,95 – 1,05 

10 – 11 

Completa 

Leve, floral 

 

Aplicação 

Aplicar o produto com o borrifador na esponja, esfregar e enxaguar com água. 

Para a limpeza de superfícies com gordura incrustrada (como grelhas), aplicar algumas 
borrifadas do produto sobre a superfície engordurada, deixar agir para amolecer e 
então esfregar com bucha e enxaguar com água ou pano umedecido para remoção 
completa do produto. 
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Embalagens 

Produto comercializado em embalagens de 500 mL. 
 

Informações de segurança 

Não ingerir. Evitar o contato com os olhos. Testar a compatibilidade e diluição 
adequada do produto. Não irrita a pele do operador se o contato não for prolongado. 
Para o manuseio seguro é recomendada a utilização de óculos e luvas de segurança. 
Estritamente para uso industrial. Para mais informações e limitações de 
responsabilidade consultar a FISPQ. 
 


