
  

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.  

 

É um detergente de base ácida para remoção de resíduos calcários difíceis, eflorescências 
salinas em materiais resistentes a ácidos como: grés porcelânico, cerâmica esmaltada, barro, 
grés rústico, etc. 

 

 

Diluir 1 litro de produto em 5 a 10 partes de água mediante o tipo de sujidade a remover. Espalhar 

a solução, deixar atuar, esfregar com esfregão tipo verde ou passar máquina monodisco com disco 

próprio. Retirar a sujidade e enxaguar bem com água limpa. Em incrustações mais fortes ir 

aplicando o produto com uma trincha sucessivamente até desfazer na totalidade o calcário.  

Atenção: Não utilizar o produto sobre mármores e aglomerados polidos e em materiais resistentes a ácidos. 

No caso de dúvidas de resistência do material ao produto, fazer um pequeno teste previamente. 

 
 

 

Consoante o modo de aplicação, o grau e tipo de sujidade. 
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VERSÃO: 01/2013 

Palavra-Sinal: ATENÇÃO 

Advertências de perigo: H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. 

Recomendações de prudência: P102: Manter fora do alcance das crianças. P280: Usar luvas de 

proteção/ vestuário de proteção/ proteção ocular/ proteção facial. P301+P330+P331: EM CASO DE 

INGESTÃO: enxaguar a boca. Não provocar o vómito. P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTATO 

COM A PELE (ou cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele 

com água/tomar um duche. 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. P309+P311: EM CASO DE EXPOSIÇÃO OU DE 

INDESPOSIÇÃO: contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS (CIAV): 808 250 143 ou um 

médico. 

 

  

 

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


