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Nacitelha Plus é um produto de limpeza alcalino para telhados, altamente concentrado

 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Produto muito concentrado, à base de vários produtos: alcalinos, tensioactivos, dispersantes, 

sequestrantes, que lhe conferem a capacidade de desagregar rápida e eficazmente gorduras 

de difícil remoção e todo o tipo de sujidades antigas.

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

O produto é recomendado para 

recolha de resíduos orgânicos e ainda na 

 

MODO DE EMPREGO 

O produto deve ser utilizado numa diluição de 1lt até 

tipo de sujidade a remover do seguinte modo:

Pulverizar com esta solução a superfície a limpar, esfregar e deixar actuar 5 a 15 minutos 

não deixando secar. A operação termina com enxaguamento enérgico com água 

corrente. 

 

ESPECIFICAÇÕES 

Aspecto/cor: Liquido incolor

pH (20ºC): 13,5 – 14,0 

Densidade: 1,14 – 1,16 

 

PRECAUÇÕES 

O produto pode provocar queimaduras, deve

os olhos e pele, mas se isso acontecer dever

necessário consultar o médico. Manter fora 

 

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado 

fresco, longe de produtos ácidos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 superfí

produtos são aplicados em obra, em que não temos qualquer participação. Os valores especificados podem sofrer certas variaçõe
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NACITELHA PLUS

Produto Limpeza Alcalino

 

roduto de limpeza alcalino para telhados, altamente concentrado

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

Produto muito concentrado, à base de vários produtos: alcalinos, tensioactivos, dispersantes, 

sequestrantes, que lhe conferem a capacidade de desagregar rápida e eficazmente gorduras 

de difícil remoção e todo o tipo de sujidades antigas. 

O produto é recomendado para desengorduramento, de máquinas industriais, contentores d

recolha de resíduos orgânicos e ainda na limpeza de telhados. 

O produto deve ser utilizado numa diluição de 1lt até 40lt de água consoante 

tipo de sujidade a remover do seguinte modo: 

Pulverizar com esta solução a superfície a limpar, esfregar e deixar actuar 5 a 15 minutos 

não deixando secar. A operação termina com enxaguamento enérgico com água 

incolor 

provocar queimaduras, deve-se usar luvas de neoprene, evitar o contacto com 

os olhos e pele, mas se isso acontecer dever-se-á lavar de imediato, com água abundante; se 

necessário consultar o médico. Manter fora do alcance das crianças. 

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO 

deve ser armazenado na embalagem de origem, bem fechada, num lugar seco e 

longe de produtos ácidos. O limite de tempo de validade do produto é de 12 meses.

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 superfí

produtos são aplicados em obra, em que não temos qualquer participação. Os valores especificados podem sofrer certas variaçõe
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Produto Limpeza Alcalino 

roduto de limpeza alcalino para telhados, altamente concentrado. 

Produto muito concentrado, à base de vários produtos: alcalinos, tensioactivos, dispersantes, 

sequestrantes, que lhe conferem a capacidade de desagregar rápida e eficazmente gorduras 

máquinas industriais, contentores de 

0lt de água consoante a quantidade e 

Pulverizar com esta solução a superfície a limpar, esfregar e deixar actuar 5 a 15 minutos 

não deixando secar. A operação termina com enxaguamento enérgico com água 

se usar luvas de neoprene, evitar o contacto com 

ediato, com água abundante; se 

na embalagem de origem, bem fechada, num lugar seco e 

de tempo de validade do produto é de 12 meses. 

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. 


