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DETER

Detergente desincrustante ácido. Elimina resíduos do material e de final de obra em: grés
porcelânico, barro, cerâmica esmaltada, pedras não polidas resistentes a ácidos. Não contém
ácido muriático/clorídrico. Não liberta vapores tóxicos ou corrosivos, odor perfumado. Remove
os resíduos de colocação no barro, klinker, grés porcelânico, grés rústico, cerâmica esmaltada
e pedras não polidas resistentes a ácidos. Indicado para a remoção de eflorescências salinas
de barro. Excelente poder de limpeza em materiais resistentes a ácidos nos exteriores muito
sujos. Não emite vapores tóxicos. Pode ser utilizado em máquinas de pressão, monodisco ou
lava e seca.
Pode ser aplicado puro ou diluído em água.
- Para incrustações difíceis utilizar puro.
- Para incrustações normais de final de obra diluir 1:3 a 1:5 em água.
- O produto pode ser utilizado até 10 partes de água em situações de resíduos calcários muito
ligeiros.
- Para pedras não polidas resistentes a ácidos (fazer teste antes da lavagem).
Aplicar o produto na zona a lavar, deixar atuar alguns minutos, esfregar com esfregão ou
outro utensílio, recolher os resíduos da sujidade e enxaguar bem com água limpa e
abundante.
No caso de utilização de máquina monodisco utilizar o disco adequado ou escova. Recolher a
sujidade com aspirador de líquidos e enxaguar com água abundante. Repetir a operação se
necessário.
Advertências de perigo: H315: Provoca irritação cutânea. H39: Provoca irritação ocular grave.
Recomendações de prudência: P280: Usar luvas de proteção/ vestuário de proteção/
proteção ocular/ proteção facial. P302+P352: SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: lavar
com sabonete e água abundantes. P332+P313: EM CASO DE IRRITAÇÃO CUTÂNEA: consultar
um médico. P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar
cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal
lhe for possível. Continuar a enxaguar.
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Cerâmica esmaltada/ porcelânica 1:5 - cerca de 40 m
2
Grés rústico, barro e pedras resistentes a ácidos 1:5 - cerca de 20m

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

Contém: Ácido fosfórico <5% - Ácido sulfâmico <5% - Tensioativo não iónico <5% Biodegradabilidade 90%.

Evitar deixar o produto na superfície. Não utilizar sobre mármores compactos, pedras polidas,
e em geral sobre materiais não resistentes aos ácidos. Antes de fazer a lavagem de toda a área
testar o produto num pequeno espaço. Utilizar luvas no manuseamento do produto.
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.
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