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Produto de Limpeza e Tratamento de Pavimentos

MAXICLEAN
9090030

DESCRIÇÃO
UTILIZAÇÃO

PROPRIEDADES
COR(ES)
CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)
PREPARAÇÃO
DO SUBSTRATO
APLICAÇÃO

Produto com excepcional poder detergente permitindo a limpeza rápida e eficaz de todas as
superfícies engorduradas ou manchadas pelos salpicos de cimento .
Pode utilizar-se para a limpeza de todos os pavimentos em cimento , mosaico, plástico, em
zonas industriais e comerciais. Recomenda-se também para o tratamento de pavimentos em
cimento liso, pouco absorventes, de modo a torná-los ligeiramente porosos e no tratamento
de pavimentos de cimentos novos muito alcalinos , para lhes reduzir a alcalinidade.
Excelente eficiência na remoção de gorduras e manchas .
Altamente concentrado.
Incolor
Densidade : 1.26 +/- 0.03
Viscosidade : fórmula completa
Ponto de inflamação : >100ºC

Preparação de pavimentos
Na limpeza de pavimentos de cimento muito engordurados , utilizar o MAXICLEAN
(909-0030 ), tal qual sem qualquer diluição, por aplicação à trincha.
Para eliminar a "flor" do cimento, diluir 1 litro do MAXICLEAN (909-0030 ) com 1 litro de
água, aplicando com trincha larga.
Para aumentar ligeiramente a porosidade dos pavimentos lisos e pouco absorventes , diluir 1
litro MAXICLEAN (909-0030 ), com 1 litro de água, aplicando com trincha larga.
Para reduzir a alcalinidade dos pisos muito alcalinos , diluir 1 litro do MAXICLEAN (909-0030 ),
com 1 litro de água, aplicando com trincha larga.
Deixar o produto agir durante 30 minutos aproximadamente. Decorrido este período, remover
os excessos do MAXICLEA N (909-0030 ) com água corrente em abundância, prosseguindo a
operação até que esta não arraste mais impurezas .
Utilização corrente :
Para a limpeza de pavimentos de mosaico, cimento e PVC, utilizar o Limpeza e Tratamento
para Pavimentos mais diluído, com cerca de 1/2 litro a 1 litro deste para 10 litros de água.

RENDIMENTO

PRODUTOS PARA
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OUTRAS INFORMAÇÕES
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Lavagem da ferramenta : Com água.
Cerca de 7 a 8 m2/litro, quando utilizada no estado puro sem qualquer diluição .
Cerca de 15 a 20 m2/litro quando diluída, na proporção de 1 litro de MAXICLEAN (909-0030 )
para 1 litro de água.

0,75L
24 meses, , em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.

PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO
PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA
GARANTIAS
NOTA

Consultar a Ficha de Segurança do produto .

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas
sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .
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