
CARACTERÍSTICAS: Líquido composto por ácido forte, biodegradável, umectante e inibidor de 
corrosão.

PROPRIEDADES: Fácil dissolução e fácil enxágue. Contém inibidor de corrosão. evitando ataque ao 
metal. Forma pequeno lençol de espuma, evitando a liberação de gases.

FINALIDADE: Indicado para a limpeza de resíduos de cimento e/ou concreto em pisos, betoneiras e 
carrocerias de veículos transportadores de cimento, concreto ou calcário.

INSTRUÇÕES DE USO: O produto pode ser utilizado puro ou diluído na proporção de até 50% para 
lavagem de veículos, carrocerias e betoneiras, ou seja, 100 litros do produto para 100 litros de água. 
Aplicar a solução, deixar agir na superfície por, aproximadamente,  5 minutos e remover com jato forte 
de água. Em piso recém assentado recomendamos a diluição a 20%, ou seja, 20 litros do produto em 
100 litros de solução. Espalhe igualmente o produto sobre a superfície usando esfregão ou vassoura, 
sem deixar secar. Enxágüe com jato de água bem forte. Recomenda-se a utilização de E.P.I.'s durante a 
preparação e aplicação da solução (luvas, máscara, óculos, botas emborrachadas e avental vinílico).

PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS: Cuidado! Perigosa sua ingestão. Evite a inalação, 
contato com os olhos ou com a pele. Em caso de contato, lave imediatamente  com água em 
abundância. Em caso de ingestão não provoque vômito e consulte imediatamente um Centro de 
Intoxicação ou Serviço de Saúde mais próximo levando, sempre que possível, o rótulo ou a embalagem 
do produto. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Para maiores informações, consulte a 
Ficha de Segurança do produto (FISPQ).

ARMAZENAMENTO: Mantenha o produto em sua embalagem original. Não misture com água na 
embalagem original. Não aplicar em superfície aquecida. Não reutilizar a embalagem vazia. Mantenha o 
produto em local fresco e arejado.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS:  Caixa 4x5 (4 bombonas plásticas de 5L cada)
     Bombona plástica de 50L ou 200L
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CONCRECLEAN
Detergente Desincrustante

Ácido

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspecto:
Cor:

Índice de Acidez:
Densidade (25°C):

pH a 1%:
% de HCl

Composição:
Princípio Ativo:

Líquido, transparente
Incolor
203,00 - 205,00
1,080 - 1,090 g/ml
2,20 - 2,30
13,50 - 14,50
Ácido Clorídrico, Nonil Fenol Etoxilado 9,5 Moles OE e veículo
Nonil Fenol Etoxilado 9,5 Moles OE


