FICHA TECNICA
BT 13016/04

SCUD
Generalidades

Modo de utilização

Detergente ácido tamponado, caracterizado
por uma forte acção desincrustante, para a
remoção de resíduos calcários, formações
salinas, resíduos de calda de cimento,
eflorescências, ferrugem de materiais duros
resistentes aos ácidos.
O desincrustante SCUD pode ser utilizado
inclusive para a remoção de incrustações de
cimento ou de resíduos consistentes de
estuques à base de cal em elementos
estruturais ou decorativos, pavimentos e
revestimentos.

O desincrustante SCUD é utilizado diluído em
água, em percentagens variáveis de 2 a 10%
(de 200 ml a 1 litro por cada 10 litros de água),
em função das incrustações a eliminar e do tipo
de superfície a tratar.
Aplicar com esfregona ou com monoescova
equipada com o disco castanho.
Depois da utilização, enxaguar com água
abundante,
várias
vezes,
neutralizando
eventualmente com uma solução de 2% de
EUSTRIP.

Campos de Aplicação
O desincrustante SCUD é utilizado sobre
tijoleira, grés, azulejos cerâmicos, cimento e
sobre todas as superfícies de pedra
resistentes aos ácidos.

Nas superfícies sensíveis aos ácidos (mármore,
pedras calcárias, superfícies esmaltadas ou
envernizadas,
alumínio,
metais
macios
cromados e envernizados) efectuar sempre um
teste preventivo para comprovar a resistência
da superfície à corrosão.
Para assegurar a eliminação total de resíduos
de cimento e das eflorescências calcárias,
controlar a ausência de efervescência nas
partes sobre as quais hajam dúvidas, voltando
a lavar com o próprio desincrustante SCUD
antes do enxaguamento final com água limpa.
Enxaguar o equipamento utilizado na limpeza
imediatamente a seguir à utilização.
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FICHA TECNICA
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SCUD
Características técnicas
ácidos, agentes tensioactivos não iónicos, anticorrosivos,
solventes solúveis em água, aromatizantes
líquido transparente incolor ou de cor ligeira, amarelo palha
amêndoa
1,06
18 %
0
1,5 ± 0,5
Completa

ASPECTO FÍSICO
PERFUME
PESO ESPECÍFICO:
TEOR DE ATIVOS
pH tal qual
pH em solução
SOLUBILIDADE NA
ÁGUA
BIODEGRADABILIDADE Os tensioactivos contidos nesta preparação cumprem com os

critérios de biodegradabilidade segundo o Regulamento (EC) nº
648/2004 relativo aos detergentes.

DISPOSITIVO DE
PROTECÇÃO INDIVIDUAL :

Informações adicionais
O produto é CORROSIVO.
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.

Óculos de
segurança

4 x 5 Lt.

Luvas de borracha
ou PVC

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

Pag. 2/2

LINHA LIMPEZA DE PAVIMENTOS

COMPOSIÇÃO

Produtos Químicos para Limpezas Profissionais
KITER S.r.l. Via Assiano 7/B
20019 Settimo Milanese (MI)
ITALY - info@kiter.it - www.kiter.it

EMPRESA COM SISTEMA
DE GESTÃO DA QUALIDADE
CERTIFICADO POR DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =

representante oficial
www.proalliance.pt
info@proalliance.pt
219 676 730

