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Esta informação resulta da realização de testes rigorosos. Esta Ficha Técnica foi preparada com o melhor do nosso conhecimento para lhe fornecer aconselhamento durante a colagem. Não podemos ser responsabilizados 

pelas consequências ou qualquer tipo de dano no âmbito da respectiva aplicação, dado que existem uma diversidade de factores envolvidos (tipo e combinação de materiais e métodos de trabalho) que estão para além do 

nosso controlo. Os utilizadores devem efectuar as suas próprias verificações e ensaios. Apenas podemos assumir a responsabilidade pela consistente elevada qualidade do nosso produto.

O DESENTUPIDOR TURBO GEL DISSOLVE OS ENTUPIMENTOS MAIS 
DIFÍCEIS

DESENTUPIDOR TURBO
36091 - UHU DESENTUPIDOR TURBO GEL 500ML - 36090

APLICAÇÃO
Instruções de utilização:
Abra a embalagem com cuidado carregando na tampa de segurança para 

crianças e rodando-a. Despeje todo o conteúdo da garrafa no ralo, mesmo em 

caso de água estagnada.

Tenha cuidado com os salpicos. Deixe atuar no mínimo 5 minutos. No caso de 

entupimentos mais severos, deixe atuar durante mais tempo. O gel concentrado 

penetrará nos canos e eliminará mesmo os entupimentos mais difíceis. Em 

seguida, despeje água quente no ralo. 

Pontos a ter em conta: Não aperte a garrafa ao usá-la e evite salpicos.

Não adicione água (quente) ou outros produtos. Não utilize este produto 

juntamente com um desentupidor de borracha. Não espere até que os canos 

estejam completamente entupidos para agir.

Apenas para uso na casa de banho, cozinha e ralos/canos de escoamento de 

chuveiros. Não misturar o produto com outros produtos de desentupimento ou 

limpeza.

CONDIÇÕES / EXECUÇÃO DOS TESTES
* Teste em laboratório numa situação em casa de banho (sabão, cabelos)

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
 Armazenar num local seco, fresco e ao abrigo do frio extremo. A garrafa não 

pode ser reutilizada. Prazo de validade: 18 meses, no mínimo.

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O Desentupidor Turbo Gel dissolve em 5 minutos mesmo os entupimentos mais 

severos. O gel concentrado é muito eficaz e atua imediatamente, mesmo com 

água estagnada

CAMPOS DE APLICAÇÃO
Este produto é adequado para lava-loiças, lavatórios, bases de chuveiro, etc. 

Elimina as causas mais comuns de entupimento:

Cozinha: restos de legumes, fruta, café, cinza, pó, óleo, gordura, detergente, etc.

Chuveiros e casas de banho: cabelos, sabão, pasta de dentes, gel de barbear, etc.

 

PROPRIEDADES
· Desentope sem falhas

· Ação direta sobre a causa do entupimento (5 min)

· Pronto-a-usar

· Com componentes de proteção dos canos / seguro para os canos

· Tampa de segurança para crianças


