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FICHA DE INFORMAÇÃO 
GREENDET PRO – M- POWER-HIGH 

 

  
 

 
PRODUTO 

 M-Power High–  
Tira Gorduras Concentrado 

 
LINHA PROFISSIONAL 

 
 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO  O Tira Gorduras Concentrado Greendet é um produto extra-forte, alcalino e com 
elevada concentração de agentes de limpeza. Possui uma elevada capacidade de 
remoção de gorduras ressequidas e incrustadas, sendo especialmente 
aconselhado em situações em que as mesmas se encontram carbonizadas e não 
podem ser removidas com agentes de limpeza normais. É indicado para a 
limpeza de fogões, exaustores, chaminés, grelhas, etc. Os seus componentes 
são rapidamente biodegradáveis. 
 
 

COMPOSIÇÃO  O Tira Gorduras Concentrado Greendet contém entre outros componentes entre 
5% e 15% (p/p) de Solventes Alifáticos. Inferior a 5% (p/p) de Tensioactivos 
Aniónicos e Anfotéricos. 
 
 

DESCRIÇÃO DA DOSAGEM  Aplicar o produto, pulverizando a superfície a limpar de forma regular. Em 
manchas difíceis ou gordura muito ressequida e queimada, pode ser necessária 
uma segunda aplicação ou mais tempo de actuação do produto. 
 
 

MODO DE UTILIZAÇÃO  Pulverizar o Tira Gorduras Concentrado Greendet de forma regular a superfície a 
limpar com tira gorduras e deixar actuar durante cerca de 5 min. De seguida 
passar um pano húmido sobre a superfície a limpar. Em casos de manchas muito 
difíceis deixar o produto actuar durante cerca de 20 min, ou se necessário aplicar 
segunda vez Tira Gorduras Concentrado Greendet. Pode usar um esfregão para 
ajudar a remover as manchas muito difíceis e de seguida passar com um pano 
húmido sobre a superfície. 
 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E 
QUÍMICAS  Aspecto e cor: Líquido fluido de cor Castanha. 

Perfume: Neutro 
pH (a 20 ºC): 13 +/- 1 
Viscosidade: Aproximadamente 2,0 cP 
 
 

APRESENTAÇÃO DO 
PRODUTO 

 

 Embalagens de 0,5, 5 e 20 litros. 
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Pedrulha 
3025-007 Coimbra 
 
Contribuinte Nº 508942195 
Fax: (+ 351) 239 952 216 
 
E-mail: geral@greendet.pt 
Sítio: www.greendet.pt 

 


