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ESPONJA MULTIUSO PREMIUM TEKBOND

Descrição do Produto
ESPONJA MULTIUSO PREMIUM TEKBOND é produzida com espuma e manta
abrasiva e poderoso agente antiviral e antibacteriano que elimina 99,9% dos
vírus* e das bactérias**. Garante excelente poder de limpeza e qualidade
superior. Desenvolvida para lavagem de louças, a manta verde utilizada na
limpeza de alumínio e ferro e a espuma amarela utilizada para limpeza de
superfícies delicadas, vidros, louças, pias e talheres.
*Vírus testados: Coronavírus cepa CCoV na fibra. **Bactérias Testadas: S.
aureus e E. coli na fibra abrasiva.1
Seguindo todas as recomendações de conservação contidas na embalagem, a
ação do agente antiviral e antibacteriano dura mais de 20 lavagens.
1Testes realizados em laboratórios externos.

Composição
Composta de manta verde não-tecida aditivada com agente bactericida e virucida, colada com adesivo à base d’água em espuma
amarela de poliuretano E17D16.

Informações técnicas
Aparência
Odor
Cor
Largura
Comprimento:
Espessura da Espuma
Espessura da Manta
Espessura da Espuma + Manta

De acordo com o padrão.
Sem odor de acordo com o padrão
Espuma amarela e manta verde
75,0 ± 2,0 mm
110,0 ± 2,0 mm
17,0 ± 1,0 mm
3,0 ± 1,0 mm
20,0 mm

Instruções de uso
Use o lado da manta verde para uma limpeza mais pesada como itens de alumínio e ferro. E o lado da espuma amarela para
limpeza mais leve em superfícies delicadas como vidros, louças, pias e talheres. Após o uso, lave a esponja com água e sabão
para retirar todos os resíduos de uma superfície. Retire o excesso de água e guarde em local limpo e seco.

Armazenamento
Após o uso, lave a esponja com água e sabão para remover resíduos e/ou gordura. Ferva 1L de água e desligue o fogo. Coloque
a esponja na água fervida por 10 minutos, retire-a com um pegador e deixe-a esfriar. Repita o processo a cada 3 ou 4 dias.
Guarde em um local limpo e seco. Validade: Indeterminada. Após o uso recomenda-se a troca da esponja a cada 4 semanas.
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Informações gerais e de segurança
Teste em uma pequena área escondida antes de usar para evitar riscos. Use apenas com água e sabão ou detergente. Mantenha
longe do alcance de crianças e animais.

Embalagens disponíveis
A Tekbond disponibiliza embalagem unitária em caixa com 60 unidades e pack com 4 unidades em caixa com 120 unidades.

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.

DVR Business Park
Rod. Regis Bittencourt, 1962 – Galpão 08 - Embu das Artes – CEP 06818-000

Tel.: (11) 4785-6600
E-mail: laboratorio@tekbond.com.br | www.tekbond.com.br

