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NACILIMPA PLUS é um produto de limpeza químico concebido especialmente para a limpeza 
em obras de vários tipos de materiais, onde de precisa de um produto mais agressivo.
 
Propriedades do Produto 
 -Limpeza de natas de cimento
- Fácil de aplicação; 
- Limpeza de todos os suportes usuais da construção civil;
- Produto de limpeza de todo o tipo de material como betoneira, ferramentas de pedreiro, 
réguas de alumínio, etc. 
 
Campos da Aplicação 
Pedras, ladrilhos, tijolos e outros materiais cerâmicos.
 
Preparação da Superfície 
Todas as superfícies devem estar humedecidas para que o NACILIMPA
com maior eficácia. 
 
Proporções da Mistura 
NACILIMPA PLUS tanto pode ser 
 
Condições de Armazenamento
O NACILIMPA PLUS deve ser armazenado em local coberto, separado do chão, proteger de 
todas as fontes de humidade e de congelação, e dos raios U.V. O limite de tempo de validade 
do produto é de 12 meses. 
 
Condições de Aplicação 
- Deve-se aplicar com trincha, escova;
- Para a sua limpeza deve-se utilizar jacto de água.
 
Higiene e Segurança 
- Usar Luvas e óculos de protecção
- Produto não inflamável; 
- Produto tóxico; 
- Não respirar os vapores; 
- Em caso de contacto lavar imediatamente com água limpa em abundância os salpicos
produto que atingirem acidentalmente a pele ou os olhos (contactar de imediato o médico).
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    NACILIMPA PLUS

Produto para Limpeza de suportes

 

um produto de limpeza químico concebido especialmente para a limpeza 
em obras de vários tipos de materiais, onde de precisa de um produto mais agressivo.

Limpeza de natas de cimento; 

suportes usuais da construção civil; 
Produto de limpeza de todo o tipo de material como betoneira, ferramentas de pedreiro, 

Pedras, ladrilhos, tijolos e outros materiais cerâmicos. 

Todas as superfícies devem estar humedecidas para que o NACILIMPA PLUS

tanto pode ser aplicado puro como diluído até 5 partes de água.

Condições de Armazenamento 
deve ser armazenado em local coberto, separado do chão, proteger de 

todas as fontes de humidade e de congelação, e dos raios U.V. O limite de tempo de validade 

se aplicar com trincha, escova; 
se utilizar jacto de água. 

Usar Luvas e óculos de protecção 

Em caso de contacto lavar imediatamente com água limpa em abundância os salpicos
produto que atingirem acidentalmente a pele ou os olhos (contactar de imediato o médico).
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Produto para Limpeza de suportes 

um produto de limpeza químico concebido especialmente para a limpeza 
em obras de vários tipos de materiais, onde de precisa de um produto mais agressivo. 

Produto de limpeza de todo o tipo de material como betoneira, ferramentas de pedreiro, 

PLUS possa penetrar 

partes de água. 

deve ser armazenado em local coberto, separado do chão, proteger de 
todas as fontes de humidade e de congelação, e dos raios U.V. O limite de tempo de validade 

Em caso de contacto lavar imediatamente com água limpa em abundância os salpicos de 
produto que atingirem acidentalmente a pele ou os olhos (contactar de imediato o médico). 



 
Características técnicas, físicas e químicas do NACILIMPA PLUS 

COR Amarelado 

CHEIRO Intenso 

ESTADO FÍSICO Liquido  

LIMPEZA Água  

ACONDICIOANEMTO Embalagens de 10kg e 30Kg 

TRATAMENTO DE RECIPIENTES VAZIOS 
Para protecção do ambiente, esvaziar 
completamente os recipientes. 

 
Símbolos e Frases de Risco (R) e Segurança (S) 

 

 
     CORROSIVO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE: A informação desta ficha técnica e de segurança é baseada em função da nossa experiência e conhecimentos 
actuais. A NACIONALREV não se pode responsabilizar directa e indirectamente pelo uso incorrecto dos seus produtos bem como 
pelas superfícies onde os seus produtos são aplicados em obra, em que não temos qualquer participação. Os valores especificados 
podem sofrer certas variações. 

R34 – Provoca queimaduras. 
R37- Irritante para as vias respiratórias. 

FRASES DE 
SEGURANÇA 

S 2 – Manter fora do alcance das crianças. 
S25 – Evitar contacto com os olhos. 
S26 – Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e 
abundantemente com água e ir ao médico. 
S28 – Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente 
com água. 
S36/37/39 – Usar vestuário de protecção e equipamento protector 
para os olhos/ face adequados. 
S45 – Em caso de acidente ou de indisposição, consultar 
imediatamente o médico (se possível mostrar-lhe o rotulo). 


