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KLYO RENOVA INOX 
 

Descrição: 
 

Produto desenvolvido para restauração de brilho em peças cromadas e superfícies de aço inox. Forma uma 
película protetiva ao toque. Possui agentes especiais, de alta tecnologia em sua composição, que impede que a 
oxidação do tempo. 
 
Características do produto: 
 

• Formula equilibrada, sendo muito mais eficaz evitando desperdícios; 

• Possui agentes especiais de secagem e abrilhantamento da superfície; 

• Resultados satisfatórios sem manchas. 
 

 

Indicação de uso: 
 

Produto de excelente desempenho para restaurar o brilho e auxiliar na remoção de manchas superficiais em 
superfícies cromadas, aço inox de panelas, fogões, cubas, pias, coifas, baixelas, depuradores, corrimãos e 
elevadores.  
 

Modo de Uso: 
 

Produto pronto uso.   

A limpeza poderá ser feita com o auxílio de um pulverizador e tecido de fibra sintética absorvente.  
Pulverize o produto sobre a fibra ou pano e plique sobre a superfície.  
Em caso de aço escovado, seguir o sentido do mesmo, para uma melhor performance. Após a aplicação, use um 
pano seco para retirar o possível excesso ou renovar o brilho. Se necessário, repita a operação.  
 
Dados físico-químicos: 

 
 

Aparência Liquido 

Cor Branco a amarelado leitoso 

Odor Característico  

pH, a 25°C 9,5 – 11,00 

Porcentagem de ativos, %. >30 

Densidade, g/mL a 25°C 0,920 – 0,940 

Inflamabilidade Não Inflamável  

 

Apresentação: 
 

Produto disponível em frascos de 1L e bombonas de 5L. 
 
Precauções de uso: 

 
CONSERVE FORA DO ALCANÇE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS. CUIDADO:  
Evite o contato repetido e prolongado com a pele. Depois de utilizar esse produto, lave e seque as mãos. 
Atenção: Não ingerir, evite aspiração, contato com os olhos. Em caso de contato com os olhos, lavar 

imediatamente com água em abundância por 15 minutos. Persistindo a irritação, procure auxílio médico. Em caso 
de ingestão, não provoque vômito, consulte imediatamente um Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais 
próximo. Sempre que possível leve o rótulo ou embalagem do produto. Não administre nada por via oral a uma 
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pessoa inconsciente. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local bem ventilado. Não misturar com outros 
produtos.  

 
Cuidados de conservação: 

 
Este produto deve ser mantido em sua embalagem original e fechado. Conserve o produto em local seco ao abrigo 

do sol. Não utilize a embalagem vazia para outros fins. Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios 

utilizados como medida antes de reutilizá-los. 
 


