
PREPARAÇÃO
Lavar o pavimento com um detergente à base de soda (alcalino) para eliminar ao máximo as manchas de gordura.
Dosificar a diluição do DESINCRUSTANTE PARA PAVIMENTO V33 segundo a porosidade ou a sujeira:
> Pouco sujo ou cimento antigo:
1L + 30L de agua = 40m²
> Bastante sujo, liso, não poroso:
1L + 10L de agua = 12m²
Em caso necessário a concentração da dose pode ser aumentada.
Este produto não substitui a fase de limpeza.

DESINCRUSTANTE 
Suelos - Pavimentos

APLICAÇÃO

FERRAMENTAS : Regador e escova.

1. Verter o DESINCRUSTANTE DE PAVIMENTOS V33 na água segundo a dose adequada ao suporte e mesclar evitando os 
respingos. Usar luvas e ócuglos de proteção.
2. Repartir uniformemente a preparação com a ajugda de um regador em toda a superfície.
3. Esfregar energicamente com uma escova insisgtindo nas juntas e deixar atuar 30 min.
4. Enxaguar com água abundantemente. Repetir a operação até eliminar completamente as gorduras, esbranquiçados ou 
pó de cimento. Deixar secar 24 horas como mínimo.
5. A continuação, aplicar o Esmalte RENOVATION PERFECTION Solos & Escadas V33 nos mosaicos ou mármores. 

Retire o máximo possível de produto das ferramentas após o uso. Não descarte os resígduos da lavagem 
(águas/solventes) na pia, vasos sanitários, esgotos, lixeiras, etc. a fim de evitar a sua libertação para o meio ambiente.

Rendimento: 1L = 40m² 
CERÂMICAS - MÁRMORE – BETÃO
Melhora a aderência das pinturas
Facilita a renovação
Incrementa a porosidade dos pavimentos

O PREPARER é o produto ideal para os seus projetos de renovação em solos lisos ou 
muito sujos. Garante um acabamento uniforme e um resultado perfeito.
Este produto está destinado aos pavimentos com mosaicos, mármores ou betão,
brutos ou pintados, não encerados e sem óleo.
Não se recomenda para pavimentos de madeira, derivados de madeira ou estratificados. 
Em cimento ou betão novo: esperar a secagem completa do pavimento, 3 meses como 
mínimo.
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