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MELT STRONG 
DESENTUPIDOR EM PÓ 
EFERVESCENTE DE AÇÃO FORTE 
 

  
O MELT STRONG dissolve 
gorduras, resíduos de sabão, 
resíduos animais e vegetais, 
cabelos, etc. 

  

PORQUÊ? 
 
 
 
 
 

 
                                      
                                      
 
                                      
 
 
 

 
 
 

COMO? 
 

                                                                     
 

 O MELT STRONG é um produto com formulação à base de uma 
mistura de agentes alcalinos e aceleradores, capazes de desentupir 
obstruções, inclusive de grandes dimensões. SEGURO para usar em 
canos de plástico homologados, PVC, etc. Pode danificar os objetos 
anodizados, alumínio, cerâmica fina, vidro. 
Pode fazer perder a cor dos ralos de escoadouros dos lavatórios. Caso 
tenha de ser usado neste tipo de lavatórios, o pó tem de ser 
rapidamente enxaguado do escoadouro a fim de evitar a descoloração. 
Dissolve gorduras, resíduos de sabão, resíduos animais e vegetais, 
cabelos, etc. 
 
FORTE AÇÃO DESENTUPIDORA 
DESCONGELA CANOS DE ESCOADOUROS CONGELADOS. 
 

Propriedade Valores  

Aspeto Pó branco 

Odor Característico 

pH 14,0 

Densidade relativa 1,18 g/cm3 

Solubilidade em água  Solúvel 

 
 

• Verter água quente no escoadouro a tratar e em seguida colocar 100-
150 g de MELT STRONG. 

• Deixar atuar, no mínimo, durante 15-30 minutos. 
• Verter bastante água quente (de preferência a ferver) no escoadouro. 
• Conselhos: 1. Arejar o ambiente antes de usar o produto. 2. É 

aconselhável cobrir a abertura do escoadouro (basta com um pano) a 
fim de evitar o refluxo dos vapores libertados pela desagregação. 3. 
Evitar a inalação dos vapores da reação do produto quando este 
estiver a atuar em contacto com a água. 4. Evitar o uso de fogo aberto 
e fumo. 5. Em algumas situações poderá ser necessário repetir o 
processo uma segunda vez. Nesse caso, deve-se esperar 15 minutos 
antes de repetir o processo. 

  

ONDE? Sanitas – Banheiras – Bases de chuveiro - Lavatórios – Bancas – 
Sumidouros em geral. 

  

      FORMATOS Código do produto Recipiente Embalagens 

 1YC001SPPT 
EAN 8020089990193 

Frasco de 600 g Caixas de 12 un. 

 


