Informações Técnicas

PEDREX LIMPA PEDRAS
PEDREX LIMPA PEDRAS foi especialmente
elaborado para a remoção de sujeiras e
incrustações em pedras e pisos rústicos (não
esmaltados).

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
❖ Possui um alto poder de limpeza e remove
as sujeiras dos mais diversos tipos, tais
como: crostas de lama, encardido,
respingos de concreto e ferrugem;
❖ Sua forma líquida facilita o processo de
preparação da solução de limpeza;
❖ Produto biodegradável.

MODO DE USAR
Recomenda-se testar em uma pequena área
antes de usar o produto. Dilua em um balde
plástico 1 parte de PEDREX LIMPA PEDRAS
para 3 partes de água. Molhe com água a
superfície a ser limpa, aplique a solução e
deixe agir por alguns minutos. Esfregue um
pouco e em seguida, enxágue com água em
abundância. Não deixe o produto secar sobre
o piso. MANUTENÇÃO: Repetir a operação
acima, aplicando na proporção de 1 parte de
PEDREX LIMPA PEDRAS para 5 partes de
água.
ATENÇÃO: NÃO UTILIZAR EM AZULEJOS,
MÁRMORES, PORCELANATOS EM GERAL
E PISOS VITRIFICADOS. EM ARDÓSIAS
USAR NA DILUIÇÃO DE 1 PARTE DE
PEDREX LIMPA PEDRAS PARA 5 PARTES
DE ÁGUA.
Importante: Utilizar EPI’s (luvas, botas, óculos
de segurança e avental) ao manusear o
produto e suas diluições.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
pH Tal Qual: 2,01 – 4,00
Aparência: Líquido
Odor: Característico
Cor: Preto

Mantenha o produto em sua embalagem
original, ao abrigo de luz e bem fechada após
o uso. Não reutilize a embalagem vazia para
outros fins.

PRECAUÇÕES
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Não ingerir. Evite inalação ou aspiração,
contato com os olhos e contato com a pele.
Em caso de contato com os olhos e a pele,
lave imediatamente com água em abundância.
Em caso de ingestão, não provoque vômito e
consulte imediatamente o Centro de
Intoxicações ou o médico levando o rótulo do
produto. Não misturar com água na
embalagem original. Abra a embalagem
cuidadosamente, prevenindo qualquer contato
com o produto; use os EPI's. Não deixe
nenhum material ferroso entrar em contato
com o produto. Telefone de emergência
(CEATOX): 0800 0148 110.
PERIGO: PODE CAUSAR QUEIMADURAS.
NÃO
MISTURAR
COM
PRODUTOS
CLORADOS, (EXEMPLO: ÁGUA SANITÁRIA)
ENTRE OUTROS. NÃO APLICAR EM
SUPERFÍCIES AQUECIDAS.

PRAZO DE VALIDADE
36 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
2L e 5L.

REGISTROS
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA
ANVISA, Nº 25351.043684/2007-60.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

COMPOSIÇÃO
Ácido sulfônico,
corante e veículo.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

adjuvante,

Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831
coadjuvante,
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