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INOXBRIL 
 

LIMPEZA E BRILHO DE AÇO INOXIDÁVEL 
 
 

 
Composição: INOXBRIL é uma composição de solventes alifáticos, substâncias 
abrilhantadoras de grau alimentar, estabilizantes e conservantes.  
 
Características:  
Aspecto: Líquido, transparente.  
Cor: Incolor.  
Aroma: Característico, praticamente inodoro.  
Densidade: 0,775 Kg/dm3 50 gramas  
Índice de Refracção: 1,420 - 1,430  
 
Propriedades: INOXBRIL limpa e abrilhanta, removendo facilmente a oxidação de todos os 
equipamentos e móveis metálicos de inox, alumínio, polidos e pintados, eliminando as 
marcas provocadas pelos dedos. Pode em alguns casos eliminar pequenos pontos de 
óxido. Evita a formação de novas marcas de dedos após o tratamento. Pode ser utilizado 
em móveis afectos à industria alimentar, dado que a sua composição é baseada em 
matérias primas de grau alimentar, devendo no entanto, evitar o contacto directo do produto 
com os alimentos.  
 
Campo de aplicação: INOXBRIL é recomendado para hotéis, restaurantes, hospitais, 
clínicas, consultórios médicos, escolas, infantários, lares de 3ª. Idade, etc. Na área 
alimentar e especialmente para a limpeza e abrilhantamento de inox, pode ser utilizado em 
talhos, matadouros, peixarias, supermercados, restaurantes, refeitórios, etc. Recomenda-se 
ainda, e com grande eficácia, como polimento de inox e alumínio na industria de fabrico e 
transformação de alumínios e inox.  
 
Modo de emprego: INOXBRIL deve ser utilizado puro, aplicado com um pano limpo 
ligeiramente humedecido com o produto, aplicado uniformemente sobre a superfície a tratar, 
esfregando até ao desaparecimento das manchas. Seguidamente limpar e remover o 
excesso do produto com um pano ou papel seco e macio até se obter brilho.  
 
Armazenagem: Sem cuidados especiais, afastado de chamas vivas. 
 
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 
 
PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL 
 
PRODUTO FABRICADO POR EMPRESA CUJO SISTEMA DE QUALIDADE ESTÁ CERTIFICADO (ISO 9001) PELA APCER COM O 
Nº 01/CEP.1381 

 

 


