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PAVIRETIROL
DESENGORDURANTE ÁCIDO PARA LIMPEZA DE PAVIMENTOS DE
CIMENTO
DESCRIÇÃO: É um produto de características ácidas, especialmente formulado
com agentes tensioactivos de última geração, os quais proporcionam, um
abaixamento da tensão superficial das interfaces líquido/líquido e sólido/líquido,
permitindo desta forma a redução do tempo de actuação do produto, aumentando o
seu poder de penetração, designadamente em superfícies contaminadas com óleos
minerais e outras gorduras. É especialmente recomendado para limpeza de
pavimentos de cimento contaminados com óleos, extraindo completamente todos
os resíduos oleosos existentes.
CARACTERÍSTICAS: É um produto ácido, transparente, de coloração laranja e de
aroma característico.
ÁREAS DE APLICAÇÃO: É recomendado essencialmente na construção civil,
designadamente, na recuperação de pavimentos de cimento contaminados
fortemente com gorduras. Pode também ser utilizado eficazmente, na limpeza de
garagens, bombas de gasolina, estações de serviço, parques de estacionamento
etc.
MODO DE UTILIZAÇÃO: Utilizar o produto puro ou diluído até 5 partes com água,
directamente sobre a superfície a tratar. A concentração recomendada é função, do
grau e do tipo de sujidade. No caso de superfícies muito antigas ou fortemente
contaminadas, utilizar água quente e de preferência com a ajuda de meios
mecânicos, designadamente escova, vassoura, ou máquina de lavagem industrial (
não colocar o produto no depósito da máquina, mas sim directamente no chão ).
ARMAZENAMENTO: Manter o produto nas embalagens de origem, bem fechadas
e em local bem arejado, longe de produtos alcalinos.
PRECAUÇÕES: Evitar o contacto com a pele. Em caso de contacto lavar
abundantemente com água e sabão durante 15 minutos. Na sua aplicação
recomenda-se a utilização de luvas de borracha.
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL
PRODUTO FABRICADO POR EMPRESA CUJO SISTEMA DE QUALIDADE ESTÁ CERTIFICADO (ISO 9001) PELA
APCER COM O Nº 01/CEP.1381
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