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FICHA TÉCNICA  
 

INOXGROU – LIMPA INOX  
REF. 03 0003 000 
 
 
DESCRIÇÃO: 
INOXGROU 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.  

COMPOSIÇÃO: 
INOXGROU é uma composição de solventes alifáticos, substâncias abrilhantadoras, estabilizantes e 
conservantes. 

CAMPOS DE APLICAÇÃO: 
INOXGROU é recomendado para hotéis, restaurantes, clínicas, consultórios médicos, escolas, etc. 
Produto especial para a limpeza e abrilhantamento de inox, pode ser utilizado em supermercados, 
restaurantes, refeitórios, etc.  
Recomenda-se ainda, e com grande eficácia, como polimento de inox e alumínio na indústria de fabrico e 
transformação de alumínios e inox. 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO: 
INOXGROU 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. 

CARATERISTICAS: 
Aspeto: Líquido, transparente. 
Cor: Incolor. 
Aroma: Característico 
 
PRECAUÇÕES:  
Em caso de contacto com a pele ou olhos deve-se lavar imediata e abundantemente com água. 

APRESENTAÇÃO COMERCIAL: 
O INOXGROU é comercializado em pulverizador de 500ml e 5L. 

ARMAZENAGEM: 
Sem cuidados especiais, afastado de chamas vivas. 

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. 
A Grouht reserva o direito de alterar os dados que constam nesta ficha sem qualquer aviso prévio. 
Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da GROUHT. 


