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FICHA TÉCNICA 

  
QualiPierre EC80 

 
 
Descrição 
 

Produto de alta concentração formulado para limpar telha, pedra, fachadas, etc. Remove a sujidade do suporte e elimina 

manchas de origem orgânica, fungos, algas, gorduras, líquenes, entre outros. 

A fórmula do QualiPierre EC80 permite também um enxaguamento eficaz, no sentido de evitar a deposição dos 

resíduos na superfície. 

 

Composição e características 
 

Produto aquoso à base de tensioativos aniónicos, sequestrantes, dispersantes e agentes alcalinos; 
Cor: Incolor; 
Odor: Característico; 
Densidade (20 ºC): 1,08 – 1,10 g/cm3; 
pH a 1% (20 ºC): 12 – 13 
 
Aplicação 

 

Diluição: 
 
Telhas com elevada sujidade orgânica e microbiológica: Puro ou diluído até 1:1, dependendo da sujidade a remover. 
 
Pedra com elevada sujidade orgânica e microbiológica: Puro ou diluído até 1:1, dependendo da sujidade a remover. 
 
Fachadas: Diluído de 1:5 a 1:15, dependendo da sujidade a remover. Em fachadas com sujidade muito branda, pode ser 
diluído até 1:30. 
 
Modo de aplicação: 

 
Idealmente deve ser aplicado com pulverizador bem junto da superfície, de modo a evitar a dispersão do produto no ar. 
Deve-se encharcar até à saturação da superfície. Para pequenas áreas pode ser usado um pincel ou uma trincha. Sugere-
se deixar atuar 15 minutos no mínimo. Para sujidades muito difíceis, deve-se aumentar o tempo de atuação. 
Posteriormente, limpar com jato de alta pressão com água limpa. 
Deve-se proteger a caixilharia ou outras superfícies que podem ser atacadas por substâncias alcalinas. Sugere-se efetuar 
um ensaio prévio em caso de dúvida sobre a resistência da superfície ao produto. 
 
RENDIMENTO (produto puro): 3 a 6 m2 / litro (orientativo, dependendo da aplicação e superfície). 
 
Superfícies com incrustações calcárias não é eficaz o uso de QUALIPIERRE EC80. Nesse caso, usar o produto 
REMOSUPER. 
 
Independentemente do método de aplicação é obrigatório o uso de equipamento de proteção individual (ver indicações 
de segurança). 
 
As ferramentas devem ser limpas com água logo após a utilização do produto. 
 
O produto deve ser armazenado em local seco e fresco. Nestas condições é estável durante cerca de 2 anos. 
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USO PROFISSIONAL! PRODUTO MUITO CORROSIVO. É imprescindível o aplicador cumprir as normas de 
segurança, usando os equipamentos de proteção individual! 
 
Apresentação 
 
Embalagens de 5 L e 20L. 
 
Armazenagem 
 

Manter o produto na embalagem original bem fechada, em local fresco, seco e ao abrigo da luz solar. 
 
Outras informações 
 
Consultar a ficha de segurança. 


