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FICHA TÉCNICA  
 

FOGROU – LIMPA VIDROS DE RECUPERADORES E SALAMANDRAS 

REF. 01 0007 000 
 
 
DESCRIÇÃO: 

FOGROU é um produto líquido, concentrado, de viscosidade média, solúvel em todas as proporções, 
inodoro e levemente translúcido.   

COMPOSIÇÃO: 

FOGROU é um produto formulado à base de agentes alcalinos e emulsionantes de gordura.   

CAMPOS DE APLICAÇÃO: 

FOGROU é especialmente recomendado para a limpeza de vidros de recuperadores e salamandras e 
também para cozinhas: fogões, chapas de grelhas, frigideiras, etc..               

MODO DE UTILIZAÇÃO: 

FOGROU é aplicado por pulverização sobre a superfície a desincrustar. Deixar atuar durante cerca de 10 
a 15 minutos. O tempo da atuação poderá ser reduzido se o equipamento a desincrustar se encontrar 
quente. Remover os resíduos com uma espátula e lavar ou passar com um pano molhado.  
Em incrustações mais difíceis poderá ser necessário efetuar uma segunda aplicação.   

 
CARATERISTICAS: 

Não é inflamável.  
Miscível com água em todas as proporções.  
Biodegradável.  
Não é tóxico. 
Alcalino, não utilizar em equipamentos de alumínio. 

PRECAUÇÕES:  

Evitar o contacto com os olhos e com a pele 
Em caso de contacto com os olhos lavar imediata abundantemente em água e chamar um médico S Usar 
luvas adequadas e proteção para os olhos/cara 
Em caso de acidente ou indisposição consultar imediatamente um médico (se possível mostrar-lhe o 
rótulo do produto) 

APRESENTAÇÃO COMERCIAL: 

FOGROU é comercializado em embalagens de 0,5L e 5L. 

ARMAZENAGEM: 

A armazenagem deve ser efetuada sob abrigo, em local fresco e ventilado. 
 
VALIDADE:  

O produto tem a validade de 12 meses conservado na embalagem original e respeitando as condições de 
Armazenagem. 
 
 
 
 
 
 
 
Os campos e modos de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiencia devendo ser entendidos como orientação geral. 
Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas 
características. 
Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da GROUHT. 


