
 
 

 

Tira Gorduras 

QL.F0073.00.2021 

Descrição  

O Tira Gorduras Koby Home é um detergente com elevado poder desengordurante e com 
uma fórmula única. Remove gorduras acumuladas, óleos, sujidades orgânicas, manchas de 
todas as superfícies laváveis. Garantindo também o desagregamento das gorduras mais 
difíceis. 
 

Características 

• Ótimo poder desengordurante 
• Remoção rápida de gordura  
• Aplicável em diversas superfícies e equipamentos de cozinha 
• Deixa as superfícies brilhantes 
• Aroma agradável 

 
Aplicações 

• Fogões  
• Fornos 
• Grelhadores  
• Filtros de exaustores 
• Equipamentos de cozinhas 
• Superfícies Duras Laváveis (bancadas e pavimentos) 

 

Método de Utilização  

O Tira Gorduras Koby Home pode ser utilizado puro ou diluído.  
 
Puro: A utilização do produto puro é recomenda para superfícies como as bancadas e equipamentos de cozinha. Deve 
ser aplicado nas superfícies e deixar atuar entre 3 a 8 minutos. Passar um pano ou esponja. 
 
Diluído: O Tira Gorduras deve ser utilizado diluído quando se pretende a limpeza de pavimentos. Assim, deve diluir o 
produto até 10% para conferir uma limpeza rápida e sem esforço. 
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Informações Técnicas e Composição 

 

 

 

 

Condições de Conservação 

Armazenar o produto em local fresco e seco, na embalagem de origem fechada. 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. Em caso de acidente ou de indisposição consultar imediatamente um médico (se possível 
mostrar o rótulo). Em caso de ingestão acidental, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV): (+351) 
808250250. 
 
Embalagem 

Embalagem Caixa Palete 
500 ml 9 unidades 756 unidades 

5 l 3 unidades 144 unidades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aparência Líquido não viscoso  Tensioativos não iónicos <5% 
Aroma Agradável  Tensioativos aniónicos <5% 

Densidade Aprox.: 1 g/cm3  Fosfatos <5% 
pH Alcalino    

Embalagem 500ml; 5l    

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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