FICHA TÉCNICA

Remosoft
Descrição
Potente detergente de base ácida para remoção de cimentos, incrustações, manchas e calcários em tijoleiras, azulejos,
pedra, cerâmicos diversos, loiças de casa de banho, etc. Possui, igualmente, bom desempenho na remoção de tinta,
oxidações, manchas, ferrugens em sanitários, etc. Apresenta excelentes resultados como desincrustante de final de obra
e como líquido de limpeza de fachadas, principalmente em materiais cerâmicos e pedra resistente a ácidos.
Composição e características
Produto à base de agentes ácidos, tensioativos aniónicos e não iónicos;
Cor: Incolor;
Odor: Característico;
Densidade (20 ºC): 1,27 – 1,31 g/cm3;
pH a 1% (20 ºC): 1 – 2
Aplicação
Aplicação direta ou diluído, dependendo do grau de sujidade.
Deixar atuar alguns minutos e enxaguar com água. Em sujidades difíceis, pode-se esfregar com escova de aço ou
vassoura.
Em cerâmicos, pedra e loiças de casa de banho, deve-se aplicar puro ou diluído até 1:10 dependendo do grau de
incrustações a remover.
Em fachadas revestidas com materiais cerâmicos, aconselha-se aplicar o produto diluído de 1:5 a 1:10. Caso o material
apresente fortes incrustações calcárias pode ser necessário aplicar o produto com menor diluição, ou mesmo puro.
Não aplicar em superfícies metálicas, madeira e outros suportes sensíveis. Ataca o cimento.
É adequado efetuar um teste num local menos visível da superfície, antes de aplicar.
As ferramentas devem ser limpas logo após o uso do produto.
Armazenar em local seco e fresco.
Apresentação
Embalagem de 5 L.
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.
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