FOLHA DE DADOS TÉCNICOS
Código de produto: 8151
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PREMIUM

REMOVEDOR DE BETÃO BIODEGRADÁVEL E DESENGORDURANTE
PODEROSO E EFICAZ

NÃO DANIFICA AS SUPERFICIES

BIODEGRADÁVEL

SEGURO E PRONTO A USAR

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
GTR® Premium é um produto de decapagem de nova geração desenvolvido para atender aos mais recentes regulamentos.
GTR® Premium é altamente eficaz na remoção de resíduos
de betão, cimento e óleos de armazenamento e desmoldagem.
GTR® Premium é menos agressivo do que outros produtos no mercado com base nos ácidos cítrico, clorídrico e
fosfórico, por isso é mais seguro de usar. Foi projetado para
atender aos diversos requisitos dos aplicadores em termos
de eficácia, segurança, uso e impacto no meio ambiente.

UTILIZAÇÃO
Ideal para a manutenção de equipamentos RMC (ready mix
concrete), como cofragens metálicas, caixas de madeira,
saliências de betão, adereços, plantas RMC, auto betoneiras, etc.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS
•
•
•
•
•

Decapante poderoso, mais eficaz que ácidos
perigosos.
Aplicável a todos os substratos sem grande impacto
(metais, vidro, borracha, tintas, etc.).
Não danifica as pistolas de pulverização.
Não volátil.
Não inflamável.

MEIO AMBIENTE
Ecológico e respeita o meio ambiente:
• Nenhum ácido clorídrico, fosfórico ou sulfúrico.
• Não tóxico.
• COVs <1 g / l *.
• Mais de 95% biodegradável após 28 dias *.
• NÃO CMRs (substâncias cancerígenas, mutagénicas
ou tóxicas para a reprodução) como o ácido metoxiacético.

EMBALAGEM
NATUREZA QUIMICA
•

Embalagens de 25kg

Formulação baseada em compostos orgânicos.

* Cálculo baseado nos dados dos componentes.
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DADOS TÉCNICOS
Estado físico a 20°C: 			
líquido
Cor: 					amarelo pálido
Odor: 				leve
pH: 					2,5 ± 0,5
Densidade relativa: 			
1,13 ± 0,02
Solubilidade em água [vol/vol]: 		
total
Ponto de inflamação [°C]: 		
não aplicável

RECOMENDAÇÃO
•
•
•
•

COMO USAR
•
•
•
•
•
•

É essencial fazer testes primeiro e usar equipamento
de proteção individual.
Use o produto puro: não dilua nem misture com
outros produtos.
Pulverize o produto uniformemente uma ou duas
vezes, dependendo da espessura.
Tempo entre cada camada: 15 minutos no mínimo.
Deixe o produto agir de 30 minutos a 12 horas (trabalho noturno).
Enxague bem a superfície tratada com uma máquina
de lavar de alta pressão.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO
•

Não diluir ou misturar com outras substâncias.
O produto pode alterar superfícies feitas de ligas
de baixa qualidade e materiais eletrogalvanizados.
Realize sempre um teste primeiro.
Para melhores resultados, é essencial usar o produto
quando a temperatura dos substratos estiver acima
de 5°C e abaixo de 30°C.
Evite aplicar com chuvas fortes ou com o clima muito
quente. Temperatura do ar entre 5°C e 30°C.

SAÚDE E SEGURANÇA
•
•
•
•
•

Proteção respiratória: Não é necessário equipamento de proteção respiratória em condições normais
de uso com ventilação adequada.
Proteção das mãos: Use luvas de borracha para uso
doméstico.
Proteção da pele: Use roupas de proteção sobre
áreas expostas da pele.
Proteção dos olhos: Use óculos de proteção.
Em caso de ingestão: Não induza o vômito. Entre em
contato com um médico ou especialista.
APENAS PARA USO PROFISSIONAL

Aplique com um pulverizador de baixa pressão.

SUPORTE TÉCNICO
COBERTURA
O uso depende da espessura do resíduo; depósitos mais
espessos podem exigir mais do que uma aplicação. Os valores a seguir são apenas para orientação:
6m2 a 8 m2/kg

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO
•

As ferramentas e os equipamentos devem ser limpos
com água imediatamente após o uso.

ARMAZENAMENTO
•
•

Armazenar em local seco a uma temperatura entre
5°C e 30°C.
Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação, na embalagem original fechada.

NACIONALREV, LDA
Zona Industrial do Entroncamento, E.N. 3 - Lote 20
2330-210 ENTRONCAMENTO • PORTUGAL
Telef: +351 249 728 448
geral@nacionalrev.pt
www.nacionalrev.pt
Importante: O conteúdo desta documentação é baseado na nossa
experiência com o produto. A Guard Industry garante a qualidade dos
seus produtos, mas expressamente se isenta de responsabilidade se
o utilizador não seguir as recomendações e condições de utilização
dos produtos, especialmente mas não exclusivamente no caso de
falha na aplicação, aplicação por pessoal não treinado, uso de produtos
não compatíveis com produtos da Guard Industry ou condições
meteorológicas adversas. Para mais informações, consulte a ficha de
dados de segurança.
Para a versão mais recente de nossa folha de dados, visite nosso website www.guardindustry.com
Última atualização: 30/01/2017
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