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DESCRIÇÃO Detergente descalcificante à base de ácido clorídrico para sujidade pesada.

CARACTERÍSTICAS Remove eficazmente incrustações inorgânicas, tais como: depósitos de calcário, 
eflorescência de sal, cimento, gesso, ferrugem.
Excelente para lavar a fundo os pavimentos antes da primeira aplicação.
Ideal em pavimentos externos.

USO E COMPATIBILIDADE Terracota, klinker, grés porcelânico, cerâmica esmaltada, mosaico de vidro, 
pedras resistentes a ácidos. Não use em madeira e materiais sensíveis aos ácidos. 
Remova imediatamente os respingos de solução das superfícies sensíveis ao ácido e 
enxague abundantemente com água.

MODO DE USO E 
DOSEAMENTO

O produto pode ser diluído em várias diluições. Dilua de acordo com as doses 
aconselhadas. Aplique o produto na superfície a limpar com um pincel, esponja ou 
pulverizador. Deixe agir o produto por alguns minutos. Prossiga para a fase de enxague 
usando uma máquinas de jato de água a alta pressão ou manualmente com escovas 
molhadas com água.

Para a limpeza profunda de canteiros e remoção de sujidades pesadas: dilua o produto 
com água na proporção de 1:3 ou 1:4.

Para eliminar as eflorescências do salitre e a limpeza de revestimentos de cerâmica 
de vidro: dilua o produto com água na proporção de 1:6 ou 1:8.

ESPECIFICAÇÕES Aspeto: vermelho líquido transparente
pH: 0,5 +/- 0,5
Peso específico [g/ml]: 1,10 +/- 0,020

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
E CONSERVAÇÃO

Conserve nos recipientes originais. Evite temperaturas extremas. Para mais informações 
sobre a utilização e a eliminação, consulte a ficha de segurança.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA Para mais informações sobre os ingredientes do produto, consulte a ficha de segurança.

ADVERTÊNCIAS PRODUTO APENAS PARA USO PROFISSIONAL. As informações contidas nesta 
Ficha Técnica, recomendações de uso e aplicações do produto são baseadas no nosso 
conhecimento e nos testes realizados no produto na data deste documento. O produto 
pode ter diferentes aplicações e as condições de operação podem variar dependendo 
dos materiais e condições ambientais das quais não estamos cientes. A Italchimica, 
portanto, não pode ser responsável pela adequação do produto e dos resultados para os 
seus processos sem conhecer os detalhes das suas condições de uso. Recomendamos 
testes em pequena escala para confirmar a adequação. A Empresa não assume qualquer 
responsabilidade por utilizações incorretas dos seus produtos. O nosso serviço técnico está 
disponível para encontrar as melhores condições de utilização dos produtos.


