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Limpeza

Spray Super Detergente P 210
Descrição do Produto

Utilizações

Instruções de uso

O Spray Super Detergente P 120 limpa e desengordura todo o tipo de superfícies metálicas, vidros, 

cerâmicas e a maioria dos plásticos. O Spray evapora rapidamente sem deixar marcas. Não fica presente 

nenhum tipo de camada de resíduos, ao contrário do uso de diluentes. Mesmo quando existem lubrificantes 

viscosos, os mesmos são eliminados.

Graças à sua válvula especial, o Spray Super Detergente P 210 pode ser aplicado em qualquer direção/posição.

• Limpeza e desengorduramento de superfícies metálicas antes de serem escovadas e pintadas;

• Limpeza de maquinaria;

• Limpeza de ferramentas manuais;

• Limpeza de caixilharia de alumínio e aros de portas;

• Remoção de impressões digitais;

• Adequado para ser aplicado antes da utilização de outros produtos Pecol, onde o substrato gorduroso 

possa prejudicar o efeito, como por exemplo, a adesão.

Aplique o spray em quantidade suficiente na superfície a ser tratada e deixe o mesmo reagir. Se necessário, 

limpe com um pano seco/limpo. Repetir o processo caso seja necessário. Evitar o contacto com superfícies 

plásticas e envernizadas.

Termoplásticos como PVC, Acrílicos, Poliestireno ou simples trabalhos de pintura, podem ser parcialmente 

dissolvidos.

PRODUTOS ASSOCIADOS

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Elevado poder de limpeza e  
desengorduramento

✓ Transparente com odor a laranja

✓ Evapora e não deixa resíduos

✓ Ideal para superfícies metálicas, 
mas também vidros e cerâmica

✓ Ideal para limpar caixilharias de 
alumínio e aros de porta

✓ Pode ser aplicado em qualquer 
posição/direção.

Rolos de Papel

Silicones e outros Selantes

Sprays de Tinta

Ferramenta Manual

Dados técnicos

Base Solvente

Propulsor Propano/Butano

Densidade (+20°C) 0,68 g/ml

Cor Incolor

Odor Laranja

Ponto de inflamação -60°C

Temperatura de auto inflamação +510°C

Pressão do vapor (+20°C) 3,0 Bar

Teor solventes 90%

Temperatura de aplicação +15°C a +25°C

Característica especial Evapora sem deixa resíduos

COV 680 g/l



01.09.2013

Sprays

Sprays / 006.032

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, 
assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade 
do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

Limpeza

CÓDIGO DESCRIÇÃO RAL COR CAPACIDADE QTD. EMBALAGEM QTD. PALETE

001021000000 Spray Super Detergente P 210 - - 500 ml 12 Uni. 576 Uni. 

Embalagens e informação logística
Lata não recarregável de 500ml de capacidade.

Embalagem sob pressão. Não fumar enquanto 

estiver a usar o spray nem utilizar o spray junto 

de uma chama. A lata pode explodir se aproximar 

da fonte de calor. Proteger dos raios solares e 

não expor a temperaturas superiores a +50°C. 

Não furar ou queimar a lata, mesmo depois de 

vazia. Não pulverizar para uma chama ou material 

incandescente.

Ficha de segurança disponível sob pedido.

Informação de segurança, limpeza e 
manuseamento do produto

Condições de armazenamento
e prazo de validade
Recipiente sob pressão. Proteger de raios solares e 

não expor a temperaturas superiores a +50°C.

Validade: 24 meses.

Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Apartado 3156 - Raso de Paredes

3754-901 — Águeda

✉ scpindustria@pecol.pt / ✆ +351 234 612 900

Para informações técnicas, de 
qualidade ou segurança do produto, 
por favor contacte

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período 
de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante 
nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da 
empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada 
por qualquer tipo de danos consequentes.

Garantia


