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 Descrição do Produto 

 
A esponja mágica Tekbond foi especialmente desenvolvida, estruturada e aperfeiçoada 
utilizando novas nanotecnologias. É um produto ecológico, não produz detritos, é 
inofensiva ao corpo humano e pode estar em contato direto com alimentos. 
É indicada para remoção de manchas e sujeiras em diversas superfícies 
utilizando somente água, sem necessidade de utilização de produtos de limpeza. 
 

Aplicações típicas 

Remove manchas, riscos e sujeiras de lápis de cor, pincel atômico, marcas antigas de mãos em paredes, vidros, espelhos, 
cerâmicas, pisos e mesas de madeira, tomadas e interruptores, manchas de tênis e uma série de outros resíduos. 

Vantagens 

 
• Limpa apenas com água, sem a necessidade de 

agentes químicos ou produtos de limpeza; 
• Produto ecológico, não agride o meio ambiente; 

• Pouco esforço; 
• Não deixa resíduos; 

Instruções de uso e manuseio 

1. Umedeça a esponja e aperte com as mãos espalmadas, para remover o excesso de água. 

2. Esfregue a espuma sobre o risco e/ou mancha da superfície a ser limpa. Ao final do processo, a umidade pode ser removida 

com uma toalha seca e limpa. 

3. Para remover as impurezas da esponja após a aplicação, enxágue em água corrente, remova o excesso apertando com as 

mãos espalmadas e deixe secar. Para preservação das características e eficácia do produto, a esponja não deve ser torcida 

ou apertada. 

Limitações de uso  

Não recomendado o uso de detergente, água sanitária ou qualquer tipo de produto de limpeza. A durabilidade da espuma pode 

variar de acordo com a pressão, a extensão e o tipo de superfície a ser limpa. É uma esponja descartável e pode ser utilizada a até 

que se desfaça por completo. Recomendações: Antes da utilização da espuma, recomenda-se realizar um teste de aplicação em 

uma pequena área. A esponja não é recomendada para ser utilizada em remoção de riscos profundos e manchas em superfícies 

porosas. Não deve ser utilizada aquários, lataria de veículos, superfícies polidas, com alto brilho, acetinadas, escovadas, cobre, aço 

inoxidável, materiais que tenham contato com alimentos com talheres e panelas. 

IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as 
marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do 
produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do 
produto. Material fornecido pelo exportador do produto. 


