
DESINCRUSTANTE 
PAVIMENTOS
 CERÂMICAS - MÁRMORE - BETÃO

INFORMAÇÃO

CARACTERÍSTICAS
 Facilita a RENOVAÇÃO
 INCREMENTA a porosidade dos pavimentos
 MELHORA a aderência das pinturas
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USO
• 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.

1L   

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 água = 40m²
> bastante sujo, liso, não poroso: 1L + 10L de água = 12m²
Em caso necessário a concentração da dose pode ser aumentada.
Este produto não substitui a etapa de limpeza.

APLICAÇÃO

1. Verter o DESINCRUSTANTE DE PAVIMENTOS V33 na água segundo a dose adequada ao suporte e mesclar evitando
os respingos. Usar luvas e óculos de proteção.
2. Repartir uniformemente a preparação com a ajuda de um regador em toda a superfície.
3. Esfregar energicamente com uma escova insistindo 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 Renovação PAVIMENTOS de CERÂMICA V33 nos mosaicos ou mármores.



PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

DESINCRUSTANTE PAVIMENTOS
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"Contém álcool, C9-C11-iso, C-10rich, etoxilados. H314: Provoca queimaduras graves na pele e lesões oculares graves.
P101: Se necessita conselho médico, ter à mão o envase ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças.
P271: Utilizar unicamente em exteriores ou em um lugar bem ventilado. P280: Usar luvas/roupa/óculos/máscara de
proteção. P301+P330+P331: NO CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provocar o vomito. P303+P361+P353:
NO CASO DE CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Tirar imediatamente as roupas contaminadas. Enxaguar a pele
com água ou tomar banho. P305+P351+P338: NO CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente
com água durante vários minutos. Tirar as lentes de contato, se usa e resulta fácil. Seguir enxaguando. P501: Eliminar
o conteúdo/o recipiente em um centro de recolha de resíduos (contatar com a autoridade local).
Contém: 15% ou mais mas menos de 30%: Ácido fosfórico -5% ou mais mas menos de 15%: Agente


