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Recomendamos a verificação periódica da atualização da presente Ficha Técnica. A Dissoltin assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações técnicas e de uso dos respectivos Boletins de análise. Os 
conselhos técnicos prestados pela Dissoltin, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento do estado atual da técnica, não podendo, 
em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações, feitas por escrito e no prazo de 10 dias após a sua constatação, apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades, com nota de encomenda. A 
única obrigação da Dissoltin será, respetivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por 
quaisquer outras perdas e danos. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições de venda, cuja leitura aconselhamos. 
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DESCRIÇÃO: 

 
Solução aquosa de limpeza, à base de substâncias alcalinas, inorgânicas. 
 

 
UTILIZAÇÃO: 

 
Especialmente formulado para auxiliar na remoção de incrustações de 
musgos, líquenes, algas, fungos, etc, em telhas (de barro, cimento, 
fibrocimento), pátios, escadarias e varandas, tijoleiras, azulejos, granito, 
betão, cimento, etc. Evitar o contacto com superfícies metálicas, 
superfícies pintadas  e outras que possam ser atacadas por produtos 
corrosivos. 
 

 
PROPRIEDADES: 
 

 
Fácil aplicação 
Rápida atuação 
Eficaz 
 

 
CARACTERÍSTICAS: 
- Cor ............................................ Líquido transparente, incolor 

 
- Rendimento Prático .................. 10 – 12 m²/l por demão (dependendo do grau de incrustações e sujidade a 

remover) 
 

- Aplicação .................................. 1 - 2 demãos 
Pulverizador, pincel de caiar, trincha. 
Humedecer a superfície a limpar. Aplicar o produto sobre a mesma. Deixar 
actuar cerca de 15-30 minutos. Remover as sujidades com máquina de 
pressão, ou esfregar com uma escova ou vassoura. Lavar com água limpa e 
deixar secar. Evitar o contacto com superfícies metálicas, pintadas e outras 
que possam ser atacadas por produtos corrosivos. 
 

- Diluição ..................................... Não diluir. 
Se necessário, acrescentar o produto à água e NÃO a água ao produto, de 
modo a evitar salpicos que podem causar queimaduras. 
 

- Limpeza de Acessórios .............. Com água, logo após a aplicação. 
 

- COV ........................................... Não aplicável. 
 

- Ponto Inflamação ……………….…. Não inflamável. 
 

- Estabilidade em Armazém ........ Mínimo de um ano em embalagens de origem, cheias e bem fechadas, 
mantidas em local seco e fresco. Os lotes mais antigos deverão ser os 
primeiros a ser utilizados, de acordo com a regra FIFO. 
 

 
PRECAUÇÕES: 
 

 
Tomar as precauções devidas para lidar com produtos corrosivos. Usar 
equipamento de protecção individual como luvas e óculos. Evitar o 
contacto com superfícies metálicas. Consultar a embalagem e/ou ficha de 
segurança do produto. 

CONDIÇÕES AMBIENTAIS: 
 
- Temperatura Ambiente ............. 

 
Superior a 5°C e inferior a 35°C 
 

- Humidade .................................. Inferior a 80% 
 

- Temperatura da Superfície ....... 
 

2 a 3°C acima do ponto de orvalho. 
 

 
OUTRAS INFORMAÇÕES: 
 

 
 

 



 

 

 
Revisão Nº 1  Outubro 2016  FT113.01/2 

 

Recomendamos a verificação periódica da atualização da presente Ficha Técnica. A Dissoltin assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações técnicas e de uso dos respectivos Boletins de análise. Os 
conselhos técnicos prestados pela Dissoltin, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento do estado atual da técnica, não podendo, 
em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações, feitas por escrito e no prazo de 10 dias após a sua constatação, apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades, com nota de encomenda. A 
única obrigação da Dissoltin será, respetivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por 
quaisquer outras perdas e danos. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições de venda, cuja leitura aconselhamos. 
 
DISSOLTIN – INDÚSTRIAS DE TINTAS, S.A. 
RUA VASCO DA GAMA, Nº 346 • ZONA INDUSTRIAL DA FONTANHEIRA • APARTADO 1094 • 3701-908 ARRIFANA VFR • PORTUGAL 
TEL. +351 256 812 184 • FAX. +351 256 812 188 • EMAIL. GERAL@DISSOLTIN.PT • URL. WWW.DISSOLTIN.PT 

 
Notas: Esta Ficha Técnica anula e substitui as versões anteriores. 


