FICHA TÉCNICA
Códig o produto: 1340

LÍQUIDO DE LIMPEZA BIODEGRADÁVEL QUE NÃO
REQUER NENHUMA NEUTRALIZAÇÃO
ELIMINA DEPÓSITOS DE
EFLORESCÊNCIA, CIMENTO E
TÁRTARO

EFICIÊNCIA RÁPIDA
NÃO CORROSIVO E NÃO IRRITANTE
INTERIOR E EXTERIOR

TECNOLOGIA PATENTEADA

DESCRIÇÃO
Decap’Laitances Guard® Ecológico é um produto de
limpeza que remove eflorescências, cimento, betão e
depósitos de tártaro.
Decap’Laitances Guard® Ecológico é um produto de
nova geração que é significativamente menos perigoso
do que outros produtos disponíveis no mercado. De
fato, o Decap’Laitances Guard® Ecológico não é
classificado como corrosivo ou irritante.
Decap’Laitances Guard® Ecológico foi concebido em
resposta às crescentes exigências dos utilizadores em
termos de segurança, eficácia, impacto no ambiente e
proteção dos substratos tratados.
Decap’Laitances Guard® Ecológico não requer
neutralização após o enxague.

UTILIZAÇÃO
Ideal para limpar pisos e paredes interiores e
exteriores. Pode ser aplicado a todos os tipos de
substratos, como betão, pedra natural e sintética,
terracota, ladrilhos…

NATUREZA QUÍMICA
A formulação é baseada em compostos orgânicos.

VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
Removedor poderoso.
• Eficiência rápida.
• Rápido e fácil de usar.
• Não há necessidade de neutralizar o pH após
enxaguar.
• Não corrosivo e não irritante.
• Pronto para usar.

MEIO AMBIENTE
Ecológico e respeita o meio ambiente:
Produto à base de água.
Seguro e não tóxico.
COVs < 1 g/l*.
Os surfactantes usados nesta fórmula são biodegradáveis a 70% * em 28 dias.

EMBALAGEM
2lt, 5lt e 20 litros.
* Cálculo baseado nos dados dos componentes.

DADOS TÉCNICOS
Estado físico a 20°C:
Cor:
Odor:
pH:
Densidade relativa:
Solubilidade em água [vol / vol]:
Ponto de inflamação [°C]:

RECOMENDAÇÕES
Líquido
Claro/amarelo pálido
Limão
<2
1,05 ± 0,05
Total
Não aplicável

COMO USAR
Agite bem o produto antes de o usar e aplique-o puro.
Teste sempre numa pequena parte oculta do
substrato antes de o aplicar.
Para aumentar a eficiência, primeiro molhe a superfície
com água. Aplique o produto liberalmente sobre a
superfície. Deixe atuar durante 5 minutos no máximo.
Não deixe o produto secar antes de enxaguar. Lave
todo o substrato com uma máquina de lavar de alta
pressão, uma vez que os depósitos de material foram
suavizados. Caso contrário, escovar usando uma
vassoura de pelo grosso e, em seguida, enxaguar com
água de uma mangueira enquanto escova ao mesmo
tempo.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO
Aplicar com uma unidade de
pulverização manual de
baixa pressão, um rolo ou
uma escova.

Não misture com outro produto, especialmente alvejante (riscos de emanação de gás clórico tóxico).
• Quando usado dentro de casa, aplique numa área
bem ventilada.
• Proteger vidros e superfícies metálicas (alumínio,
zinco, estanho, cobre, cromo, ligas leves ...)
• Em betão ou pedra artificial, deixe o produto agir
durante pelo menos 3 minutos. Realize sempre um
teste.
• Para melhores resultados, é essencial que o
Decap’Laitances Guard® Ecológico seja usado quando a
temperatura dos substratos estiver entre 5°C e 30°C.
• Não aplique com a chuva ou com o clima muito
quente. Temperatura do ar entre 5°C e 30°C.

SAÚDE / SEGURANÇA
Proteção respiratória: Não é necessário equipamento
de proteção respiratória em condições normais de uso
com ventilação adequada.
Proteção das mãos: Use luvas resistentes a produtos
químicos.
Proteção da pele: Use roupas de proteção à prova de
água.
Proteção dos olhos: Se houver risco significativo de
respingos, use óculos de proteção.
Em caso de ingestão: Não induza o vômito. Entre em
contato com um médico ou especialista.
MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS

SUPORTE TÉCNICO
PREVENÇÃO
Para evitar futuras manchas, recomenda-se proteger a
superfície com um tratamento de proteção da linha
ImperGuard® ou ProtectGuard®.

CONSUMO
Os valores a seguir são apenas para orientação:
3m2 a 6 m2 / litro

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: 48 meses a partir da data de
fabricação na embalagem original.
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Importante: O conteúdo desta documentação é baseado na nossa
experiência com o produto. A Guar d Industry garante a qualidade dos seus
produtos, mas expressamente se isenta de responsabilidade se o utilizador
não seguir as recomendaçõe s e condições de utilização dos produtos,
especialmente mas não exclusivamente no caso de falha na aplicação,
aplicação por pe ssoal não treinado, us o de produt os nã o compatíveis com
produtos da Guard I ndustry ou condiçõe s meteorológicas adversas. Para
mais informações, consulte a ficha de dados de s egurança.
Para a versão mais recente de nossa folha de dados, visite nosso website
www.guardindustry.com
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