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Comunicado de imprensa disponível na área de imprensa da Henkel 

Sonasol apresenta novo formato em spray para 
cozinha e casa de banho 

 
Lisboa, 11 março 2014 - Sonasol acaba de reforçar a sua gama Brilhante, alargando a 
sua linha de produtos com duas grandes novidades em spray: Sonasol Brilhante 
Desengordurante, e Sonasol Brilhante Banho. Graças ao formato ergonómico das 
embalagens, Sonasol Brilhante em spray é ainda mais fácil de manusear e simples de 
usar, ideal para limpar aquelas superfícies mais difíceis, garantindo a máxima eficácia 
para resultados sempre perfeitos. 

 

 
Sonasol Brilhante Desengordurante, super poderoso e sem resíduos! 
O novo Sonasol Brilhante Desengordurante possui uma fórmula super 
poderosa. Limpa gordura e a sujidade mais difícil de todas as superfícies da 
cozinha, panelas com sujidade incrustada, sendo mesmo eficaz sobre inox. 
Para além da cozinha poderá ainda ser utilizado noutras áreas da casa, como 
persianas ou portadas, sendo também eficaz em capôs, jantes e na sujidade 
mais difícil dos colarinhos e punhos de camisas.   

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
A sua nova fórmula que actua imediata e eficazmente, elimina a sujidade mais 
difícil, deixando todas as superfícies limpas, brilhantes e sem manchas. O 
Sonasol Brilhante Desengordurante tem eficácia imediata e garante secagem 
ultra-rápida para superfícies brilhantes, sem manchas e sem esforço. Basta 
pulverizar sobre a superfície que se pretende limpar e passar um pano ou 
esponja húmidos para retirar o produto. Para superfícies mais delicadas o 
produto deve ser aplicado num pano e só depois se deverá limpar a 
superfície desejada. 
 
Sonasol Brilhante Banho, limpeza e desinfeção garantida! 

Especialmente concebido para a limpeza de todas as superfícies da casa de banho, 

Sonasol Brilhante Banho para além de oferecer um efeito extra brilho, atua 

diretamente na eliminação do calcário, típico desta divisão da casa. Numa só 

passagem elimina 99.9% dos germes, bactérias e bolor garantindo a segurança de 

uma limpeza higiénica. Limpeza perfeita que brilha 

 
Para obter os melhores resultados, basta pulverizar a superfície que se 
pretende limpar, deixar atuar durante 15 minutos e passar um pano ou 
esponja para retirar o produto. 
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Poderá ainda optar por uma pulverização em espuma ou spray normal. Para pulverização em spray, 
apenas é necessário abrir a “janela” do spray por onde sai o produto, pois este está pré definido para 
pulverização em espuma. 
 
 
Para mais informações: 
Ana Fernandes 
afernandes@cec-online.pt 
Tel.: 210 307 803/91 900 42 49 
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