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FIREGLASS 
Limpeza de vidros, de micro-ondas, placas de vitroc erâmica,  
Pedras e chaminés  
 
 
 

O que é o FIREGLASS?  

É um desengordurante indicado para grelhadores, barbecues, fogões, fornos, lareiras, etc.. 

Cuidadosamente investigado, foi concebido especialmente de modo a criar um produto capaz de 

eliminar manchas e sujidades causadas pelo fumo e resíduos carbónicos e para remover 

camadas de gordura.    

Porquê escolher FIREGLASS?  

Depois de usar FIREGLASS não serão visíveis marcas ou manchas na superfície limpa. A sua 

ação é efetiva e imediata.  

Remove a sujidade de fumo das paredes e dos revestimentos de parede, especialmente as 

clássicas manchas escuras, que são gerados por trás dos radiadores durante o período de 

inverno. 

Como utilizar o FIREGLASS? 

Vaporize FIREGLASS a cerca de 30 cm de distância da superfície a limpar. O produto necessita 

de muito pouco tempo para atuar. Enxague com água fria e, caso seja necessário, esfregue 

energicamente. Para incrustações particularmente resistentes, deixar atuar alguns minutos.  

FIREGLASS pode ser usado com uma esponja embebida ou com pincel.  

Pode ser usado um pano ou escova molhados para espalhar o produto. O produto deve ser 

aplicado puro.  

Onde se pode utilizar o FIREGLASS?  

Vitrocerâmicas, estufas e chaminés 

Grelhadores 

Barbecues 

Fornos e Micro-ondas 

Pedra, ladrilhos, …etc.  
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Propriedades físico-químicas 

 
Aspeto físico líquido 

Odor Característico 

pH(3% solução) 12.0 +/-0.5 

Ponto de inflamação Não aplicável 

Densidade (20ºC) Aproximadamente 1,030 

Ponto de ebulição Aproximadamente 100ºC 

Hidrosolubilidade solúvel 

Liposolubilidade insolúvel 
 
 
 
 
Embalagens disponíveis:  

 
Embalagens: Acondicionamento:  

Garrafa 750ml, c/ pulverizador Caixa c/ 12 unidades Exp. 
 


