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ELIMINADOR DE SALITRE H42

    

Código do produto: H42

Descrição
Produto para eliminar e limpar a salitre e as efluorescência de suportes de alvenaria e construção.
Para superfícies com contínua exsudação de sais do interior, como por exemplo muros de contenção de terras, recomenda-se
impermeabilizar com a Barreira Anti-salitre H11.

Dados Técnicos
Densidade (NP EN ISO 2811-1) 1,25 - 1,30 kg/l

Métodos de Aplicação Escova, trincha, rolo ou pulverizador.

Limpeza de Utensílios Água

Apresentação 750ml

Modo de utilização
RECOMENDAÇÕES GERAIS:
Agitar bem a embalagem.
O Eliminador de Salitre H42  é um produto concentrado e apenas deve ser utilizado tal  e qual em superfícies muito
absorventes. Para suportes com pouca absorção, diluir a 50% com água antes de utilizar.
Aplicar o produto de forma abundante com uma trincha, rolo ou pulverizador. Se o suporte tem muito salitre ou é muito
absorvente, recomenda-se esfregar uma escova impregnada de produto e de seguida efetuar uma segunda aplicação diluindo
o produto com 50% de água.
Depois de aplicado, deixar atuar 1 hora e enxaguar abundantemente com água. Se o tratamento anti salitre for antes da
pintura, é necessário deixar secar bem o suporte especialmente se utilizar tinta à base solvente. Este produto não é eficaz se
for aplicado sobre superfícies já pintadas.
Evitar derramar sobre mármore e mosaico. Se isto acontecer, lavar e enxaguar bem com água abundante.
Usar luvas durante a manipulação e aplicação do produto.

Precauções
Antes  de  utilizar  o  produto  ler  atentamente  as  instruções  da  embalagem.  Para  mais  informação  consultar  a  Ficha  de
Segurança.
Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses
na embalagem original fechada.
Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no
esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar
desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.
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Data de edição: 2016-03
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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