FICHA TÉCNICA

REMOVEDOR DE URINA E
EFLORESCÊNCIA

DESCRIÇÃO
Removedor de Urina e Eflorescência é um produto concentrado de limpeza diluível com
água à base de ácidos inorgânicos com surfactantes não iônicos. Os surfactantes contidos
são biodegradáveis em correspondência com os regulamentos legais para surfactantes. O
produto não contém ácido clorídrico.

APLICAÇÃO
RECOMEN
Urina e Eflorescência removem manchas provocadas por urina, eflorescência e residuos de
DAÇÕES Pode ser utilizado em áreas sanitárias como pisos e paredes feitas de pedras
saponáceos.
naturais resistentes a ácidos, por exemplo, granito, porcelanatos rusticos, cerâmicas e etc.
aplicado em ambientes internos e externos.

INSTRUÇÕES DE USO
 De acordo com o grau de sujidade o produto deve ser aplicado puro ou diluído em
água na proporção máxima 1:10.
 Deixe o produto agir durante 10-15 minutos.
 Para uma ação profunda, utilize escova.
 Neutralizar com o Detergente Basic Cleaner.
 Para a remoção da água recomenda-se a utilização de um aspirador de líquido
 Enxague o local com água limpa.

DICAS ESPECIAIS
RECOMENDAÇÕES

 Não aplique este produto sob a incidência de sol ou sobre o piso quente;
 Não permitir o contato com as plantas, caso contrário, lave imediatamente com
água;
 Não permitir contato com a pele, metais, madeira, roupa ou semelhante, a fim de
evitar a descoloração ou de branqueamento;
 Não reaproveitar a embalagem;
 Proteger da luz solar direta e calor;
 Para descarte da embalagem, recomenda-se que o recipiente seja completamente
esvaziado.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Informações de segurança: verifique ficha segurança para produtos químicos
Rendimento: 10 – 20 m2 /litro;
Cor: Levemente Amarelado;
pH: < 1
Validade: aproximadamente 3 anos.
Armazenado em local fresco, sem exposição ao sol, em sua embalagem original
devidamente fechada.
Nota: As informações acima são baseadas no mais recente estágio de nosso
desenvolvimento e tecnologia de aplicação. Devido a diferentes fatores que influenciam
essas informações técnicas bem como outro oral ou escrita – devem ser consideradas,
porém, fica a cargo do utilizador do produto realizar testes para avaliar o desempenho do
produto em uma pequena área ou em uma peça de amostra.

