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Generalidades

O desincrustante DECASOL remove resíduos
calcários e florescências, caldas de cimento,
inclusive as coloridas, incrustações de vernizes,
de colas, de adesivos, tintas, manchas de
ferrugem, tratamentos de produção de película
protectora ou de impregnação utilizados para a
protecção temporária dos componentes do
pavimento antes da colocação. Além disso,
também pode ser utilizado para a eliminação de
graffitis e de escritos.

Campos de aplicação

Modo de utilização

Desincrustante de alto teor de solventes para
a primeira limpeza após a colocação de
pavimentos de grés porcelanado, de tijoleira e
em geral de todas as pedras resistentes aos
ácidos.

DECASOL tanto pode ser utilizado à mão como
com monoescova. As diluições recomendadas
estendem-se dos 3 aos 20%, em função do tipo
de incrustações a remover. Para eliminar caldas
de cimento coloridas ou graffiti, utilizar o produto
puro ou com uma diluição máxima de 30%.
Enxaguar em água abundante até ao total
desaparecimento da espuma.

DECASOL
Desincrustante ácido para a primeira limpeza de 
pavimentos após a sua colocação 
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Características técnicas

DECASOL

COMPOSIÇÃO ácidos fortes, solventes solúveis em água, agentes tensioactivos,
anticorrosivos

ASPECTO FÍSICO líquido transparente amarelo palha

PERFUME floral

PESO ESPECÍFICO: 1,06

TEOR DE ATIVOS 49 %

pH tal qual 0,5 ± 0,5

pH em solução 2 ± 0,5

SOLUBILIDADE NA 
ÁGUA

Completa

BIODEGRADABILIDADE Os tensioactivos contidos nesta preparação cumprem com os
critérios de biodegradabilidade segundo o Regulamento (EC) nº
648/2004 relativo aos detergentes.

Natureza do perigo e conselhos de
prudência

O produto é IRRITANTE para os olhos e a pele.
No caso de contacto com os olhos e a pele, lavar 
imediata e abundantemente com água e consultar um 
médico.

Informações adicionais
EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL – Atenção: não 
misturar com outros detergentes.

4 x 3 Lt.

DISPOSITIVO DE PROTECÇÃO 
INDIVIDUAL :

Luvas de   
borracha ou PVC

Óculos                 
de segurança
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