LIMPA FÁCIL EFLORESCÊNCIA

FICHA TÉCNICA
LIMPA FÁCIL EFLORESCÊNCIA
PROPRIEDADES
·Elimina radicalmente os depósitos de cal e vestígios das eorescências. É
mais seguro do que os outros produtos no mercado à base de ácidos fortes.
·Produto ideal para remoção das eorescências, normalmente brancas,
formadas pela ação do tempo e inltrações em superfícies como concreto,
argamassa, tijolos, rejuntes, pedras e outros materiais porosos. Não necessita
neutralização após o uso, não altera o aspecto estético da superfície e não
possui COV (Compostos Orgânicos Voláteis).

MODO DE USAR
·Agitar antes de usar.
·Antes da aplicação efetiva realizar um teste de amostra na superfície a tratar.
·Utilize o produto no seu estado original (sem aditivos, nem solventes).
·Aplicar o produto de maneira uniforme com a ajuda de pulverizador manual de baixa pressão, rolo ou pincel.
·Deixar o produto agir por 2 minutos.
·Enxaguar a superfície com pulverizador de alta pressão, assim que os resíduos das matérias estiverem amolecidos. Caso
contrário, utilizar uma escova de cerdas rígidas ou uma espátula de plástico, com cuidado.
·Evitar que o produto seque antes do enxágue.
·Caso necessário, repita o processo após 5 minutos de cada aplicação até a remoção total da patologia.
·Limpeza das ferramentas com água limpa.

COMPOSIÇÃO
·Composto glicólico formado por moléculas de origem vegetal e tensoativos não iônicos.

EMBALAGEM
CP3012 1L
UNITÁRIA: 1L: 183 alt x 103 larg x 77 comp (mm)
CAIXA MASTER 1L (6 unidades): 190 alt x 210 larg x 235 comp (mm)
CP3013 5L
UNITÁRIA: 5L : 294,5 alt x 188 larg x 134 comp (mm)
CAIXA MASTER 5L (4 unidades): 295 alt x 377 larg x 254 comp (mm)
CP3014 20L
UNITÁRIA: 20L : 376,5 alt x 330 larg x 235 comp (mm)

RENDIMENTO
·Rendimento por litro: aproximadamente 10m². São valores médios fornecidos a título indicativo.
·O consumo real do produto depende da porosidade da superfície e do nível de impregnação.

CÓDIGOS EAN/DUN

CLASSIFICAÇÃO / ANVISA

1L EAN: 7898946019988
DUN:17898946019961

NCM: 2930.90.11
Produto Saneante Noticado na
Anvisa nº 25351.057800/2015-38

5L EAN: 7898946019964
DUN:17898946019961

VALIDADE

20L EAN: 7898938019019

Validade por 36 meses a partir da data de
fabricação indicada na embalagem, se em
embalagem não aberta.

PRECAUÇÕES E CUIDADOS

Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e pele. Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com
água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Informações Toxicológicas
(CIT/RS 0800 721 3000) ou o médico levando o rótulo do produto. Não reutilizar a embalagem vazia.
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
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CNPJ: 26.606.385/0001-29
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