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Todos os dados nesta literatura são os resultados dos testes cuidadosamente realizados em laboratório e por operadores qualificados na pedra, 
devem ser considerados confiáveis. No entanto, dado o grande número de factores que podem influenciá-los, as informações aqui apresentadas 
não envolvem garantias formais ou implícitas. O usuário final assume a responsabilidade no uso do produto certificando-se de experimentar a 
característica do produto como medida preventiva. 
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Descrição: 
 
 Detergente altamente eficaz para remover qualquer tipo de sujidade como gorduras, poluição 
 atmosférica, óleo e fumo. È também um produto excelente para a decapagem de ceras 
 nomeadamente ceras metálicas, acrílicas e á base de solventes utilizadas em pisos ou 
 fachadas. Produto muito eficaz para decapara pavimentos antes do afagamento é um produto 
 indicado para limpeza de juntas dos pavimentos e paredes.   
 

Características técnicas: 
 
 Estado físico    Liquido 
 Cor     Incolor  
 Odor     Levemente amoniacal  
 Gravidade específica a 20 ° C·  1,00 ± 0,02 
 Solubilidade em água   Biodegradabilidade a mais de 90%   
 pH.     13,0 ± 0,2 
 Armazenamento a 20 ° C·  12 meses em recipientes fechados 

 
Instruções de uso: 

 
 Diluir o produto em água na proporção 10-15%, aplique o produto no chão com uma 
esfregona  ou trincha, no caso de grandes superfícies utilizar uma máquina rotativa 
equipada com um  disco de Scotch Brite ® ou com um disco apropriado para lavagem. Se 
 ainda existir sujidade  repetir a operação. É muito importante, passar por várias 
águas limpas para evitar que a  sujidade retirada seque e penetre nas fissuras ou juntas do 
pavimento, sempre que seja  possível e principalmente em grandes áreas utilizar um 
aspirador de líquidos. Quando utilizar o  produto em vertical (fachadas, revestimentos, 
colunas, estátuas, etc.) aplicar com um pincel ou  trincha ou uma esponja tipo Scotch 
Brite ®, (ou utilizar o ULTRA STRIPPER em gel), espalhar  bem o produto e em seguida, 
esfregue vigorosamente com uma escova ou esponja abrasiva.  Passar por várias 
águas limpas.  

 
Recomendações de uso: 
 
 • Pode utilizar o produto já diluído directamente no reservatório da máquina mono-escova. 
 • No caso de sujidades mais difíceis, concentrar o produto na proporção 50% de produto e 
 50% de água ou conforme necessário ate remover a sujidade.  
 • Recomendamos a utilização do ULTRA STRIPPER para lavagem profunda antes da 
 vitrificação ou em espaços com sujidades muito agressivas, tais como oficinas, garagens, 
 estacionamentos ou pavimentos de uso industrial.  
 • Recomendamos a utilização de água tépida. 
 • Antes do uso, leia atentamente as recomendações impressas na embalagem. 

 Não engolir – Manter fora do alcance das crianças – Evitar o contacto com os 
olhos e  pele, usar luvas.   
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Áreas de aplicação:  

 
Para todos os tipos de superfícies de mármore, granito, cerâmica, mosaico e grés. 
 

Rendimento:  
  

 Para a limpeza de superfícies de pedra ou cimento, podem ser tratados cerca de 80/100 m2 
 com um litro de produto. O rendimento do produto pode variar dependendo da quantidade e 
 tipo de sujidade a ser removida. 

 

Embalagem:  
 
Caixas de cartão com 12 frascos de 1 litro, ou 4 bidões de 5 litros. 
Os frascos e os bidões são em Polietileno de Alta Densidade (HDPE) após o uso deve ser 
reciclado de acordo regulamentos nacionais actualmente em vigor sobre a reciclagem. 

 
Preços:  

Embalagem de 1 Litro – 10.17€ + IVA á taxa legal  
Embalagem de 5 Litros – 46.00€ + IVA á taxa legal  

 
 
Código aduaneiro intracomunitário: 3402.19.00 
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