DESOXIDANTE MULTIUSOS TITAN

Código do produto: 07U

Descrição
Excelente desoxidante, passivante, desincrustante, desengordurante, anti-calcário e para a limpeza em geral, de madeira,
ferro, metais, cromados, etc.

Dados Técnicos
Densidade (NP EN ISO 2811-1)

1,25 - 1,30 Kg/l

Apresentação

1 l e 250ml. Embalagem 5l. Uso exclusivo profissionais.

Modo de utilização
RECOMENDAÇÕES GERAIS:
Ferro, alumínio, ferro galvanizado: aplicar o produto à trincha ou pulverizar sobre a zona oxidada, deixar que o produto
atue até que desapareça a mancha de óxido, lavar com abundante água doce. Sobre alumínio e ferro galvanizado, melhora as
ligações dos primários e acabamentos. Desoxida e inativa o ferro oxidado.
Madeira: Para a limpeza de madeira de teca, iroco, ou madeira em geral diluir o produto em partes iguais com água e aplicar
sobre a madeira, deixar atuar. Uma vez limpa, molhar com água. A proporção da mistura pode variar segundo a sujidade da
madeira.
Poliéster com manchas de óxido: Aplicar o produto sobre o poliéster manchado com óxido de ferro até que desapareça a
mancha, lavar com água doce em abundância.
Piscinas de poliéster e cimento: atua como desengordurante e desincrustante do calcário.
Abrilhantador de limpeza: A sua natureza faz com que este produto se possa utilizar para desincrustar o calcário, óxido,
etc., das torneiras, bancas inoxidáveis, cromados, vitrificados, hélices de embarcações, etc.
Adequado para a limpeza de banheiras que se pretendam pintar com o sistema Primário Epoxi TITAN Yate e Esmalte
Cerâmico ou Poliuretano + Acrílico TITAN Yate.
Evitar derrame sobre mármores e mosaicos.

Precauções
Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de
Segurança.
Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0⁰.

Data de edição: 2015-11
Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição.
Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou
a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.
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