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Ficha Técnica 
 

KLESING 
 

                Abrilhantador multiusos 
 

 
 
 
CARACTERISTICAS 
Produto de grande versatilidade, formulado para a manutenção de limpeza e abrilhantar 
uma grande gama de superfícies. Protege da água, pó e sujidade. Repele as partículas de 
pó em suspensão, devido a criação de uma especial película protectora, obtendo 
superfícies limpas, polidas e brilhantes.  
Indicado para a sua aplicação em esmaltados, porcelanas, mostradores de aço inoxidável, 
plásticos, superfícies lacadas, etc. 
 
 
MODO DE EMPREGO 
Pulverizar directamente sobre a superfície a limpar, esfregar com um pano de algodão ou 
papel (celulose), até conseguir o brilho e resultado desejados. Devido à sua concentração 
e economia de uso, consegue-se um elevado rendimento.  
 
 
PROPRIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspeto    Líquido transparente 
Cor    Rosado 
Odor    Floral  
pH     10 
Densidade (20 ºC)  980 kg/m3 
Solubilidade:                Solúvel em água fria 
 
 
APRESENTAÇÃO 
Embalagens de 750 ml e 5 litros 
 
 
PRECAUÇOES 
 

Atenção  

 

 

Advertências de perigo: Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritação ocular grave. 
Flam. Liq. 3: H226 - Líquido e vapor inflamáveis.  
Recomendações de prudência: P210: Manter afastado do calor, superfícies 
quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P280: 
Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. 
P305+P351+P338: EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar 
cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de 
contacto, retire-as. Continuar a enxaguar. P370+P378: Em caso de incêndio: 
Utilizar extintor de pó ABC para o apagar. P403+P235: Armazenar em local 
bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P501: Eliminar o 
conteúdo/recipiente de acordo com a legislação em vigor quanto a tratamento 
de resíduos. Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de 
acidente, consulte o Centro de Informação Antivenenos Telf. 800250250.  

 

 
 
INFORMAÇÃO ADICIONAL 
A informação indicada é a nosso critério correta, devido a que as condições de uso do 
produto ficam fora do nosso controlo, derivamos qualquer tipo de responsabilidade por uma 
incorreta utilização do produto. 


