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REGRIL 
TIRA GORDURAS E ODORES 

    
       

  
 

 
CARACTERÍSTICAS: 

Produto de limpeza muito concentrado com elevado poder desengordurante, detergente e neutralizador de 
odores.  
 

APLICAÇÕES: 
Consoante a sua diluição em água, pode ser utilizado na limpeza de fornos, fogões, grelhas, fritadeiras, 
loiças pesadas, plásticos, alumínios, inox, equipamentos de cozinha, casas de banho, pavimentos, 
paredes, alcatifas, equipamentos de desporto, etc. 
 

MODO DE UTILIZAÇÃO: 

•  Como Limpa Gorduras: Aplicar o Regril Multiusos puro com esfregão ou esponja. Remover a gordura 
e sujidade e enxaguar com água. 
No caso de gorduras difíceis o produto actua melhor se a superfície for um pouco aquecida.  
As loiças e outros utensílios que se destinem a alimentos devem ser bem enxaguados em água 
corrente.  

• Como Detergente: Diluir 0,5 dl a 1 dl de Regril Multiusos em 5 lt de água e aplicar a mistura com pano, 
esponja, esfregão ou escova.  
A concentração pode aumentar ou diminuir em função da superfície e da sujidade a limpar.  
Na limpeza de alcatifas e tapetes, verificar as instruções de lavagem do fabricante e confirmar a 
firmeza das cores. 

 

OBSERVAÇÕES: 
Não contém essências a fim de não deixar odores nos utensílios. 
Produto biodegradável. 
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COMPOSIÇÃO: 
Fosfatos: < 5% 
Hidrocarbonetos Aromáticos: < 5% 
Tensioactivos Aniónicos: < 5% 
 

DADOS TÉCNICOS: 

- Aspecto/cor:    Líquido, Azul 
- Odor:     Inodoro 
- pH (20ºC):    12,0 
- Solubilidade:    Solúvel em água 
- Densidade Relativa / g/cm3  1,09 
 

SÍMBOLOS DE RISCO: 
Produto não perigoso. 
 

DADOS DE SEGURANÇA: 
Manter fora do alcance das crianças. 
Como com qualquer detergente, aconselha-se o uso de luvas no caso de contacto com a pele por períodos 
longos. 
Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e, se necessário, consultar 
um oftalmologista. 
Em caso de ingestão, não provocar o vómito; beber uma grande quantidade de água e consultar um 
médico. 
Para informação mais detalhada consultar a Ficha de Dados de Segurança. 
 

ARMAZENAGEM: 
Conservar o produto nos recipientes de origem, fechados e em local arejado e seco.   
Armazenar longe de fontes de calor.  
Manter à temperatura ambiente. Não armazenar junto a alimentos. 
 

APRESENTAÇÃO: 
Frascos de 1Lt com Pistola Pulverizadora 
Bidões de 5Lt e 25Lt 
 

OUTRAS INDICAÇÕES: 
Garantimos a qualidade dos nossos produtos. As recomendações e informações técnicas dadas nesta ficha 
baseiam-se em ensaios laboratoriais e experiências práticas. Devido às grandes variações de materiais e 
condições de aplicação, solicitamos que efectuem os vossos próprios ensaios, dentro das nossas 
indicações e instruções, afim de evitar equívocos e prejuízos a que naturalmente seremos alheios. 

 


