
Exemplo de aplicação do DETARTOCIME

CARACTERISTICAS

Produto liquido de cor amarela, sem
cheiro definido. Miscível com água em
todas as proporções. DETARTOCIME
contem inibidores de corrosão.

Biodegradabilidade superior a 90%.

DETARTOCIME
COMPLEXO ÁCIDO PARA 
LIMPEZA E DESINCRUSTAÇÃO

DETARTOCIME

UTILIZAÇÃO

DETARTOCIME utiliza-se puro ou
diluído, para desincrustar depósitos de
calcário e de cimento sobre
pavimentos ou equipamentos.

DETARTOCIME é utilizado com eficácia
a limpar sujidades orgânicas antigas
que misturadas com tártaro são
difíceis de eliminar. Elimina marcas de
oxidação e de ferrugem

- Produto de carácter ácido
- Muito concentrado 
- Contém inibidores de 

corrosão
- Miscível em água
- Multi superfícies

APLICAÇÃO

Para remover cimento de pavimentos
de mosaico, mármores, granitos, etc..

Em função da quantidade de cimento e
da natureza do pavimento,
DETARTOCIME pode ser diluído na
proporção de 1 litro até 10 litros de
água fria. Aplicar com esponja,
pulverização, esfregona. De seguida
enxaguar com água potável e verificar
o pH da superfície.

Se o pH estiver baixo , passar com água
em abundância para passivar toda a
superfície limpa.

Limpeza de Material:

Em função da importância das
sujidades. Diluir na proporção de 1 litro
até 5 litros de água fria. Aplicar com
esponja, esfregona ou pulverização.

Deixar actuar alguns minutos e de
seguida enxaguar com água e verificar
o pH.



PRECAUÇÕES

Produto Químico: Leia o rótulo e a ficha
de dados de segurança antes de
utilizar este produto. Fechar a
embalagem após cada utilização. Não
deixar ao alcance das crianças.
Produto muito concentrado. Nunca
misturar com produtos oxidantes
(lixívia).
Evitar o contacto prolongado com ligas
leves ou galvanizadas.

Efectuar sempre um teste para
determinar a compatibilidade e o
tempo de contacto apropriado.

DETARTOCIME

APLICAÇÃO DILUIÇAO ENXAGUAMENTO

Aplicar com esponja, 
pulverização, 

esfregona.

Em função da quantidade 
de cimento e da natureza 

do pavimento 
DETARTOCIME pode ser 
diluído na proporção de 

1 litro até 
10 litros de água fria.

Deixar actuar alguns 
minutos e de seguida 
enxaguar com água e 

verificar o pH.

Produto de qualidade alimentar, no que concerne a limpeza de materiais e equipamentos que 
podem estar em contacto com produtos alimentares, uma simples limpeza com água potável 
é o suficiente antes da secagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO 1 litro até 10 litros de água fria

NATUREZA QUÍMICA
Associação sinergisada de 

ácidos fortes, tensioactivos não 
iónicos e emulsionantes.

AGENTES TENSIOACTIVOS Não iónicos

ESTADO FÍSICO / COR Liquido de cor amarela

ODOR Sem cheiro característico

pH 1,0

SOLUBILIDADE EM ÁGUA Completa

DESEMPENHO NA LIMPEZA Muito bom

ENXAGUAMENTO Sim

FORMAÇÃO DE ESPUMA Não

DENSIDADE RELATIVA 1,100

PONTO DE INFLAMAÇÃO Não abrangido

REACÇÃO QUÍMICA Ácida 

CLASSIFICAÇÃO Irritante

VALIDADE

2 anos. Armazenado na 
embalagem original. Proteger o 
produto da luz solar excessiva. 
Evitar temperaturas extremas.


