15.1 DETERSOL REFª 011
DETERGENTE PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES EPOXÍDICAS

CARACTERÍSTICAS
Produto surfatante com desempenho técnico emulsificante, molhante e agente de formação de espuma em base aquosa.

PARÂMETROS TÉCNICOS
- Massa volúmica (M.T.E. 4, 20 ºC): 1.080 - 1.180 g/cm3
- pH: 8.4 - 9.0

CAMPO DE APLICAÇÃO
Limpeza de pavimentos / superfícies industriais revestidas com pinturas ou revestimentos epoxídicos, poliuretânicos,
ladrilhos cerâmicos, etc..

MÉTODOS DE APLICAÇÃO
Tipo de aplicação
O Detersol Refª 011 pode ser usado directamente em casos de sujidade comum ou misturado na proporção 1:1 em
volume com o Solvepox Refª 582, em sujidade mais difícil.
Preparação da aplicação
No caso de se usar o sistema a 2 componentes, juntar 1 litro de Detersol Refª 011 com 1 litro de Solvepox Refª 582,
procedendo à homogeneização da mistura.
Aplicação
1. Lavar as superfícies com água.
2. Com o pavimento molhado, espalhar o Detersol Refª 011 ou a mistura do Detersol Refª 011 com Solvepox Refª 582 pela
superfície e esfregar de imediato com escova de pêlo duro de modo a formar espuma abundante.
3. Lavar com água limpa até remoção completa da espuma.
4. Caso seja necessário, em sujidade mais persistente, repetir os passos 1, 2 e 3.
Nota: Dado a agressividade elevada do produto, ensaiar previamente em zona menos visível.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO
A mistura do Detersol Refª 011 com Solvepox Refª 582 na proporção 1:1 em volume, tem um ponto de inflamação de
5 ºC, pelo que não pode ser usado com equipamentos de lavagem eléctricos que não disponham de protecção antideflagrante.

RENDIMENTO / CONSUMO
Variável, dependendo da rugosidade da superfície e grau de sujidade.

EMBALAGENS
Baldes de 1 e 5 litros

ARMAZENAGEM

Armazenar em local seco e de temperatura amena

TRANSPORTE
Consultar Ficha de Segurança Refª 011
ADR/RPE: Isento
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