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Generalidades
Modo de utilização

O K 330 é um desincrustante ácido
tamponado, altamente concentrado, indicado
para eliminar as incrustações mais difíceis de
calcário e de cimento de superfícies
resistentes aos ácidos.

Diluir o K 330 em água, numa percentagem de 2
a 20% (200 ml a 2 litros por cada 10 litros de
água), em função do grau de incrustações da
superfície a tratar.
Antes de utilizar o produto, efectuar um teste,
para comprovar a resistência da superfície à
corrosão pelos ácidos.
Depois da utilização, enxaguar imediatamente
com água abundante, várias vezes, e neutralizar.
Tempos de contacto prolongados podem danificar
as superfícies.
Nunca utilizar o K 330 em superfícies de
mármore, pedras calcárias, pedras polidas com
chumbo, alumínio, cromados e metais macios.

K 330
Desincrustante destartarizante de 
concentração elevada

Generalidades

O K 330 é principalmente utilizado para:
• remover de pavimentos resistentes aos
ácidos as incrustações de gesso, cal e
cimento;
• eliminar as florescências brancas de
pavimentos de tijoleira e de grés;
• limpar a fundo os pavimentos industriais de
cimento, abrindo os respectivos poros para os
preparar para a recepção de tratamentos de
protecção e evitar a acumulação de
partículas;
• eliminar manchas e incrustações de
ferrugem de todas as superfícies resistentes
aos ácidos;
• desincrustar serpentinas, tubagens,
caldeiras, betoneiras, quilhas de navios.
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K 330

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.

Características técnicas

COMPOSIÇÃO ácidos inorganicos, agentes tensioactivos não iónicos, 
anticorrosivos

ASPECTO FÍSICO líquido transparente castanho

PESO ESPECÍFICO: 1,18

TEOR DE ACTIVOS 35 %

pH tal qual 0

pH em solução 1 ± 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.

4 x 3 Lt.

DISPOSITIVO DE 
PROTECÇÃO INDIVIDUAL :

Óculos de 
segurança

Luvas de 
borracha ou PVC

Isenção de ADR
O K330 (Classe 8, C1 PG III ADR) embalado em caixas de 4x3 litros tem regime 
de isenção total (3.4 ADR); isto inclui a isenção de qualquer obrigação ADR 
(inscrição na DGV, camião ADR, motorista com certificação ADR, entrega da 
guia de transporte). Não existem, de resto, limitações à quantidade máxima 
transportável.
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