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FICHA TÉCNICA
PROTEGE GTR ECO
PROPRIEDADES

·GTR Eco Pro é um produto decapante de última geração,
altamente eﬁcaz na remoção de concreto e resíduos de cimento.
·Não é agressivo como os outros produtos do mercado que contém
ácidos inorgânicos como cítrico, fosfórico e muriático.
·Não é corrosivo para vidros, plásticos, borrachas, superfícies
pintadas, cromados.

MODO DE USAR
·Agite o produto antes de usar. Antes da aplicação efetiva realizar um teste de amostra na superfície a tratar.
·Não diluir ou misturar com outros produtos.
·Molhar previamente a superfície a ser tratada com água.
·Utilize o pulverizador de baixa pressão para espalhar o produto.
·A formação de espuma permite veriﬁcar a uniformidade da aplicação.
·Deixe agir por um período mínimo de 20 a 30 minutos, permitindo que a solução amoleça e solte os depósitos
de cimento.
·O tempo de contato também dependente da espessura do depósito a ser removido e sua temperatura. O
tempo de ação é reforçado pela temperatura do substrato, quanto mais quente melhor.
·Se necessário, esfregue a superfície tratada com uma escova de cerdas rígidas, a ﬁm de acelerar o processo
de descalciﬁcação por ação mecânica. Não deixar o produto secar antes de enxaguar.
·Lave todas as superfícies e equipamentos cuidadosamente com água limpa em alta pressão.

COMPOSIÇÃO
Composto glicólico de origem vegetal e tensoativos não iônicos, surfactantes.

EMBALAGEM
CP3025 1L
UNITÁRIA: 1L: 183 alt x 103 larg x 77 comp (mm)
CAIXA MASTER 1L (6 unidades): 200 alt x 210 larg x 240 comp (mm)
CP3026 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)
CP3027 20L
UNITÁRIA: 20L : 376,5 alt x 330 larg x 235 comp (mm)

RENDIMENTO
Rendimento por litro:5 a 15m². 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: 7898938019187
DUN:17898938019115

NCM: 2930.90.11
Produto Saneante Notiﬁcado na
Anvisa nº 25351.057971/2015-67

5L EAN: 7898938019194
DUN:17898938019191

VALIDADE

20L EAN: 7898938019200

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.
CNPJ: 07.109.142/0001-30
SAC 0800 0521122
performance.eco.br

