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Desengraxante e Desincrustante 

REMOCON
®

SUPER                            ___ 

 
PRODUTO  
Remocon

®
Super é um potente removedor, desengraxante, 

desincrustaste e detergente líquido de alta concentração, formulado 
com agentes umectantes e solventes, solúvel em água, tem ação 
emulsificante e dissolve rapidamente a gordura, óleo e graxa. 
Excelente para a limpeza pesada de pisos, azulejos, vidros, metais, 
máquinas, chapas, batedeiras, assadeiras, fornos, fogões, coifas e 
exaustores de cozinhas industriais. Produto é concentrado e pode ser 
diluído em água.  
  

SEGMENTO DE USO 
• Limpeza de Pisos de Concreto, Cerâmico e Granito; 
• Remove marcas de Borracha (pneus); 
• Limpeza de Peças automobilísticas; 
• Limpezas de Máquinas; 
• Limpeza de Fornos e Coifas; 
• Limpeza de Teflon e vidros; 
• Remove Ceras e Seladoras; 
• Remove Resina acrílica e PVA; 

 
VANTAGENS 
• Baixo nível de odor; 
• Não é inflamável; 
• Não libera vapores tóxicos; 
• Facilidade no uso e na limpeza; 
• Remove acúmulos gorduras, graxa, óleos e borracha; 
• Remove ceras e seladoras; 
• Material concentrado, permitindo diluições. 

 
APLICAÇÃO 
O produto deve ser diluído em água. Dependendo do acúmulo de 
incrustação da sujeira, pode ser usado puro ou nas proporções de 
1:1 a 1:40, produto+água (vide tabela ao lado). Misturar bem após a 
diluição e proceder com a limpeza aplicando o produto utilizando 
luvas de PVC e óculos de proteção. Aplique o produto no local 
desejado e deixe agir de 15 a 30 minutos, e em seguida, remova com 
água corrente ou com um pano úmido.  
 
NOTA: Para limpeza de qualquer tipo de piso, não deixe secar o 
produto com o resíduo, o mesmo deve ser removido enquanto úmido. 
Caso o resíduo seque, repita a operação. 
 
SUGESTÃO DE LIMPEZA: Faça um teste preliminar em uma 
pequena área e observe o resultado. Para limpeza de superfícies 
pequenas, coloque um papel toalha em cima da sujeira a ser 
removida e borrife a solução com auxílio de um borrifador, aguarde 
reagir e remova os resíduos. 
 
LIMPEZA LOCALIZADA E PROFUNDA: Utilize utensílios para 
auxiliar na remoção da incrustação, tais como, pincel, escova ou uma 
esponja verde e áspera Scotch-Brite

®
  

 

CONSUMO  

O consumo pode variar de acordo com tipo de superfície, grau de 
incrustamento e porosidade. Faça teste preliminar antes. 
 

 

CARACTERÍSTICAS 
Função Desengraxante detergente e removedor 

Base química Alcalinizantes e tensoativos não iônico 
Aspecto Líquido 
Cor Levemente amarelado  

Odor Característico 

Densidade 0,99 a 1,010g/mL 
pH 11 a 13 
Teor de ativos 25% 

Inflamabilidade Não inflamável  

 
Embalagem 

Recipiente de 1 L, Galão de 5 L, Bombonas de  
20/50 L e tambor de 200 L 

 

TABELA SUGERIDA PARA DOSAGENS 
DILUIÇÃO EM ÁGUA: Irá variar de acordo com o nível de 
incrustamento, podendo ser usado puro ou variar de 1:1 a 1:40. 
APLICAÇÃO: A superfície deve ser saturada com o produto, 
deixando-o agir de 15 a 30 minutos e remover os resíduos om 
água ou pano úmido.  

( REMOCON
®
SUPER + ÁGUA ) 

Graxa e óleo (Máquinas, peças e ferramentas) 1:1 a 1:3 

Utensílios de ferro, aço inox e alumínio Puro a 1:10 

Panelas, fôrmas, chapas e coifas Puro a 1:10 

Vidros de janelas e portas 1:10 a 1:40 

Panos de chão, tapetes, tênis e jeans 1:20 

Lavagem externa de veículos (adicionado ao sabão) 1:40 

Louças sanitárias e Box de vidro 1:10 

Pias de granito, mármore, inox e teflon 1:10 

Marcas de pneu em pisos cerâmicos 1:10 

Limo (piso de cimento e rejunte de pisos e azulejos) 1:5 

Remoção de colas e etiquetas adesivas Puro a 1:1 

Pisos e azulejos cerâmicos 1:1 

Pisos porosos, pedras e ardósia 1:1 

Remoção de cera em piso 1:1 a 1:3 
Atenção: Esse produto não deve ser usado e armazenado em acrílico, 
polietileno ou PET. 

Exemplo: Um copinho plástico (50 mL) como 
medida. 1:20 é = 50mL de Remocon para 1 Litro 
de água. 

 

 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 
Os usuários devem usar equipamentos de proteção individual: óculos 
de proteção e luvas de borracha PVC. O contato direto com a pele 
deve ser evitado (pode causar irritação). Manter as embalagens 
fechadas longe do alcance de crianças, animais e fontes de calor. 
Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem. Em 
caso de contato com a pele e olhos lavar a região afetada com água 
em abundância. Em caso de ingestão, não provocar vômito, procurar 
imediatamente um médico e informar o tipo de produto. Leve a 
embalagem. 
 

VALIDADE E ARMAZENAMENTO  

18 meses da data e fabricação, desde que esteja em local seco, 
ambiente ventilado e lacrado na embalagem original.  


