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Descrição de produto
O Sistema de Limpeza de Grelhadores é composto pelos 
seguintes elementos:
Pega: pega (100% polipropileno), conector (100% 

poliamida) e superfície de trabalho (100% aço galvanizado).
Rede abrasiva: 55% de abrasivo de quartzo e óxido de 
alumínio, 25% de poliamida y 20% de resina fenólica e 
corante.
Esfregão abrasivo: 60% de abrasivo, 20% de poliamida y 
20% de resina fenólica e corante.

Benefícios para o utilizador
Mantem a capacidade de remoção da sujidade até ao 
final da vida útil da rede e do abrasivo.
Máxima resistência e duração.
Trabalha em “morno” (80-100ºC), com o grelhador 
desligado.
Funciona sem o uso de detergentes ou 
desengordurantes tradicionais, proporcionando uma 
segurança extra ao trabalhador.
A pega e o cabo do Kit de limpeza, permitem aplicar 
bastante pressão sobre a superfície de trabalho, com 
maior segurança e garantia de menor risco para o 
trabalhador. 

Área de aplicação
O Sistema Vileda Profissional de Limpeza de Grelhadores 
está desenhado para obter a máxima eficácia nas tarefas 
de limpeza mais exigentes numa cozinha: grelhas, 
chapas e outras superfícies para cozinhar, inclusive com 
sujidade fortemente aderida ou requeimada.

Como utilizar
• Raspar a superfície com uma espátula mecânica para 

remover o excesso dos restos.
• Deixar que a grelha arrefeça para menos de 100ºC.
• Espalhar um pouco de óleo vegetal sobre a 

superfície.
• Colocar a rede abrasiva sobre a superfície em cima 

do óleo, de seguida o esfregão abrasivo sobre esta 
servindo também de amortecedor e, por último, a 
pega

• Continuar a limpar a superfície, primeiro devagar e 
depois com movimentos mais rápidos e intensos, ao 
longo da grelha. 

• Retirar de novo o excesso de restos soltos com a 
espátula.

• Retirar a rede.
• Para terminar, retirar os abrasivos da superfície com 

a ajuda da espátula para evitar queimaduras. 
• Limpar a rede e o esfregão abrasivo com água morna 

para retirar os restos e maximizar a sua duração. 

TSU Descrição Medidas Uds. / Pack Packs / Caixa

123.354 Kit limpeza grelhadores 10cm x 14cm 1 10

100.549 Esfregão preto forte cortado 10cm x 14cm 10 6

123.355 Recarga limpeza de grelhadores 10cm x 14cm 10 6

 


