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FICHA TÉCNICA  
 

GORDURAUT SC – REMOVEDOR DE GORDURAS E ÓLEO 

REF. 01 0003 000 
 
 
DESCRIÇÃO: 
GORDURAUT SC é um produto concentrado fortemente alcalino destinado ao desengorduramento de 

pisos e paredes industriais e domésticas, no interior e exterior. Pode diluir-se em águas muito duras, 
inclusive água salgada.  
Tratando-se de um produto fortemente alcalino poderá atacar alguns metais, como o alumínio, 
recomendamos um ensaio preliminar. 
 

COMPOSIÇÃO: 
GORDURAUT SC é um dissolvente alcalino altamente concentrado, constituído por agentes tensioativos, 

solventes especiais e emulsionantes.  

CAMPOS DE APLICAÇÃO: 
GORDURAUT SC aplica-se para limpeza e desengorduramento de pisos industriais, peças de motor, 

motores, filtros de exaustores de cozinhas, eliminação de queimados de fornos e tabuleiros, ceras 
acrílicas, riscos de esferográficas e marcadores, etc.  

MODO DE UTILIZAÇÃO: 
GORDURAUT SC pode ser aplicado por pulverização, trapo ou imersão. Pode ser diluído em água até 10 

partes, consoante o tipo de limpeza a efetuar. Deixar atuar alguns minutos. Esfregue com a ajuda de uma 
escova ou jacto de água a fim de remover o produto na totalidade. Para terminar a operação, limpar com 
água. Dependendo da superfície a tratar poderá ser necessária uma segunda aplicação. 

CARATERISTICAS: 

Aspeto: Líquido.  
Aroma: Característico  
pH (solução a 10 %) : 13,0 - 14,0 %  
Matéria Ativa: 24,0 - 26,0  

PRECAUÇÕES:  

Dado que se trata de um produto altamente desengordurante e alcalino, recomenda-se o uso de luvas de 
proteção e outros, aquando do seu manuseamento. Recomendamos consultar a FDS do produto. 
 
APRESENTAÇÃO COMERCIAL: 
O GORDURAUT SC é comercializado em embalagens de 1, 5 e 25L. 

ARMAZENAGEM: 

Não requer cuidados especiais de armazenagem, no entanto recomenda-se que esteja fechado na 
embalagem original ao abrigo da luz solar. 
 
VALIDADE:  

O produto tem a validade de 12 meses conservado na embalagem original e respeitando as condições de 
Armazenagem. 
 
 
 
 
Os campos e modos de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiencia devendo ser entendidos como orientação geral. 
Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas 
características. A Grouht, Lda reserva o direito de alterar os dados que constam nesta ficha sem qualquer aviso prévio. 
Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da GROUHT. 


