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DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PSX144 é um enérgico produto para limpeza de
superfícies com incrustações difíceis de serem removidas
com produtos comuns.
PSX144 é concentrado, seguro, econômico, de fácil
aplicação e atuação instantânea. É inofensivo à maioria
das pinturas e acabamentos.
PSX144 limpa por penetração e desagregação,
eliminando as impurezas responsáveis pela má aparência
de pisos, paredes e monumentos de pedra.

Estado Físico
Cor
pH solução aquosa 10%
Densidade

APLICAÇÕES
PSX144 é indicado para limpeza e remoção de
sujeiras de origem inorgânica, tais como cimento,
argamassa, terra, gesso, limpeza de betoneiras,
carrinhos, caçambas, mofo, limo e crostas de ferrugem
em máquinas e equipamentos de construção civil.
Ideal para limpeza pesada de final de obra,
recuperação de pisos encardidos e amarelados. de
alvenaria nova ou velha, telhas vitrificadas ou telhas
cerâmicas.
NOTA: Sobre pedras naturais polidas, fazer um teste
antes da aplicação, não indicado para limpeza de
mármores e granitos.

Líquido
Vermelho translúcido
2,0 / 2,5
1,000 g/cm3

PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS
Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com
água em abundância. Em caso de ingestão procure o
serviço de saúde mais próximo ou o CEATOX 0800 721
3000.

ARMAZENAGEM
Mantenha o produto em sua embalagem original em local
seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance de
crianças e animais.

EMBALAGENS
Baldes ou Tambores em aço ou Polietileno de alta
densidade com:
• 5; 20; 50 e 200 litros.

PROPRIEDADES
•
•

Renovador de fachadas e monumentos;
Pedras Ardósia, mineira e granito ficam como
novas; Remove manchas de áreas de piscinas e
churrasqueiras.

MODO DE USAR
Aplicar o produto puro ou diluído em até 1O partes de
água. Ajustar diluição conforme necessidade do
trabalho. Molhar a superfície com água e retirar o
excesso antes de aplicar o produto. Fazer teste de
superfície e diluição antes de aplicar em grandes áreas.
Utilizar luvas e botas de borracha para o manuseio e
aplicar somente em locais bem ventilados. Não pode
ser misturado com água sanitária ou produtos alcalinos.

As informações aqui contidas correspondem aos nossos conhecimentos mais recentes e tem como objetivo apresentar o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se
pretende, portanto, garantir com estas informações as propriedades específicas do produto e nem implicam a garantia jurídica ou o compromisso de nossa parte pelo uso
indevido do produto. Informações complementares serão fornecidas quando solicitadas.
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