
  

O modo de emprego e aplicação dos produtos são resultado de uma verificação precisa por parre do laboratório. Podem existir fatores que nos escapem, tais como: estado da superfície antes do 
tratamento, características e acabamentos do material não especificados, condições ambientais, profissionalismo do aplicador, etc… Recomenda-se sempre um teste preliminar sobre a superfície a 
tratar. Jorge Almeida, Lda dá sempre garantia de qualidade dos seus produtos mas nunca se responsabiliza pela má aplicação dos mesmos.  

 

PowerDeterPlus é um detergente concentrado, retira manchas, decapa, desengordura e remove 
juntas epoxídicas.  
PowerDeterPlus é um detergente que atua em diversas situações mediante a sua diluição.  
É um produto para várias funções que atua mediante a sua diluição. Ideal para a limpeza de 
porcelânico polido e não polido, pedra natural (não polido), cerâmica esmaltada, cimento, barro e 
grés rústico. Decapa ceras de base aquosa e utilizado puro remove resíduos de juntas epoxídicas. 
- Detergente com baixa espuma. 
- É eficaz para a remoção de resíduos de juntas epoxídicas, oleosidades, tintas de marcador, marcas 
de borracha, etc. 
 

 
O produto pode ser diluído em várias proporções. 
- Diluído a 3-5% em água é ideal para a limpeza normal e frequente de pavimentos sujos. 
- Diluído a 20-30% em água atua como decapante para a remoção de ceras aquosas e detergente de 
ação forte para lavagem de grés porcelânico muito sujo e pedras não polidas no interior e exterior.  
- Puro remove os resíduos das juntas epoxídicas.  
PowerDeterPlus nas diversas situações acima mencionadas deve ser aplicada na zona a 
limpar/decapar, deixar atuar durante alguns minutos, esfregar manualmente ou com  máquina 
monodisco, retirar a sujidade resultante da lavagem/decapagem e enxaguar bem com água limpa 
abundante. 
No caso de mancha e resíduos epoxídicos, aplicar o produto puro, deixar atuar entre 15 a 30 minutos, 
esfregar, retirar os resíduos e enxaguar com água limpa. Repetir a operação se necessário. 
A remoção da sujidade após a lavagem pode ser feita com aspirador de líquidos.  
 
 

De 5 Litros: Caixas de 4 unidades 
De 1 Litro: Caixas de 12 unidades  

- Tensioativos 
- Butoxyethanol  
- Álcool benzílico 

Com 10 litros de solução (produto já diluído) faz-se cerca de 80 m2 de superfície. 
Para retirar juntas epoxídicas 1lt - 5 m2  
 

Estado físico: Liquido 
Cor:  Amarelado  
Peso específico (20o): 1006,00 gr/lt 
Ph (20o): 8,96 
Ponto de inflamação: >86oC 
Solubilidade em água: total 
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