
 

 

 

 
Scotch-Brite

MR
 Brilha Inox  

Dados Técnicos                                                                               Maio/17 
Substitui: Maio/12 

Descrição do Produto: 

O Brilha Inox Scotch-Brite
MR

 é um concentrado à base d’água, óleo mineral, Mono-oleato de Sorbitan, etanolamina e 

butano/propano como propelente. O Brilha Inox Scotch-Brite
MR

 é apresentado em aerossol, com 75% de concentrado e 

25% de propelente. 

 

Utilização: 

Este produto, indicado para superfícies de aço inox, alumínio e peças cromadas, além de limpar a superfície onde é 

aplicado, tem ainda como principal função a proteção da mesma, formando uma película protetora entre a superfície e o 

ambiente, evitando a oxidação das peças e facilitando sua limpeza e manutenção.  

 

Características Especiais: 

 Forma película protetora entre a superfície e o ambiente, evitando oxidação das peças. 

 Não deixa película gordurosa. 

 Também utilizado em plásticos, objetos esmaltados, cerâmicas e madeiras envernizadas. 

 Possui alto rendimento: Primeira aplicação: 320m2 / frasco de 326g. Aplicação de manutenção: 720m2 / frasco de 

326g. 

 VOC (emissão de compostos orgânicos voláteis): aprox. 174,7 g/L 

 

Embalagem: 

 Caixa com 12 frascos de 326 gramas cada. 

Condições de Estocagem: 

 Em local ventilado à temperatura ambiente. Não armazenar em local com temperatura superior a 49 ºC. 

 Validade de 2 anos. 

 

Instrução para Uso: 

1. Agite bem o frasco antes de usar. 

2. Vire a ponta do spray em direção a superfície a uma distância de mais ou menos 20 cm. 

3. Aplique um leve jato do produto. 

4. Limpe a área com uma Fibra Scotch-Brite
MR

 Macia ou um Pano Scotch-Brite
MR   

Multi-Uso, espalhando o produto 

por toda a superfície. 

Nota: Deve-se aplicar o Brilha Inox em uma pequena área e espalhar o produto aplicado (conforme item 4), evitando 

desperdício e obtendo um excelente rendimento do produto. O melhor rendimento é obtido com a utilização da Fibra 

Scotch-BriteMR Macia. 

 

Precauções: 

Mantenha longe do calor, chama ou centelha. Conteúdo sob pressão. Não perfure ou incinere o recipiente mesmo vazio. 

Evite contato com os olhos e contato prolongado com a pele. Evite inalação prolongada do produto. Lave as mãos após 

o uso. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. 

Primeiros Socorros: 

Contato com os olhos: lave-os imediatamente com água em abundância durante 15 minutos. Consulte um médico.. 

Contato com a pele: Lave-a com água e sabão. 

Inalação: Remova a pessoa envolvida para um local bem ventilado. Chame um médico imediatamente. 

NOTA: Para informações adicionais, consulte a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) do produto. 

 
  

Sistemas de Limpeza Profissional 

3M do Brasil Ltda. 

Rodovia Anhanguera, Km 110 

Jd. Manchester – Sumaré – SP 

CEP 13181-900     CEPi 22601 

Centro de Relacionamento com o Cliente 

Fone: 0800-132333 

faleconosco@3m.com.br 

Informações: 

Consulte o Serviço Técnico 

Fone (019) 3838-7591 

Fax   (019) 3838-6892 

 


