
LIMPEZA

Esta ficha cancela e substitui as anteriores. 09/2022. Não aplicar a temperaturas inferiores a +8°C  ou taxas superiores a 65% de humidade relativa, ou em suportes com condensação ou sobreaquecidos. Antes de utilizar, ler atentamente a ficha técnica e de segurança do produto, disponíveis sob 
pedido. Os dados técnicos foram obtidos em suportes normalizados e em condições laboratoriais, pelo que podem variar de acordo com as condições de instalação. Estes dados técnicos não implicam qualquer garantia da nossa parte em caso de utilização indevida do nosso produto. 
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Produto à base de águaVida útil
Sem limite

SUPORTES

EXTERIOR

CLEAN
®

CARACTERÍSTICAS

IDEAL PARA

INTERIOR

Sal
Solução de limpeza para a eliminação e neutralização do salitre alcalino.

RX-523

INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE
CATEGORIA A, PREPARAÇÃO E LIMPEZA 

(PRODUTO PRÉ-LIMPEZA)
Límite: 200 g/l COV (2007).

Este produto contém < 200 g/l de COV máx.

Suportes habituais de alvenaria com manchas alcalinas de salitre, tais como cimento, 
betão, tijolos, pedra, etc.
Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, 
limpos e isentos de pó.

• Biodegradável
• Produto não fumegante
• Tem um nível de odor muito baixo
• Sem solventes, metais pesados e fosfatos
• Propriedades detergentes que produzem uma superfície sem riscos
• Limpeza e neutralização do salitre
• Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

• Limpeza e neutralização do salitre

Limpeza das ferramentas
Com água

0 250 - 0 350 l/m²

Classificação relativamente ao fogo

Densidade

Preparação
Pronto a usar. Pode ser diluído em água

D - s2 - d0 

1,2 ± 0,07

É aplicado com brocha, rolo, airless 
ou pulverizador

1.0 aprox.
Desempenho

5l
Palete de 60 
caixas de 2 x 5 l.

1l Palete de 48 
caixas de 9 x 1 l.

75
0 

m
l

Palete de 48 caixas 
de 6 x 750 ml.


