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PARA QUE SERVE
• Limpa e desengorda pavimentos muito sujos de grés porcelânico, cerâmica, 

pedra natural não polida, pedra artificial, barro, grés rústico, mosaico hidráulico 
e cimento.

• Elimina manchas orgânicas (comidas, bebidas, gorduras, marcador, tintes, etc.) 
em grés porcelânico.

• Ideal para a limpeza final de obra de piedra natural no resistente aos ácidos.
• Ideal para a limpeza inicial de mosaico hidráulico e cimento.
• Decapa antigas camadas de ceras naturais, metalizadas, autobrilhantes, etc.
• Elimina também resíduos de pre-tratamento do porcelnico técnico, gotas de 

pintura plástica e residuos suaves de rejuntamento epoxi.

AS VANTAGENS
• Biodegradável.
• Um produto, três funções: para limpar, tirar as manchas e decapar.
• Elimina as manchas orgânicas impossíveis do grés porcelânico.
• impa sem estragar a superficie.  
• Muito fácil de utilizar.

COMO SE UTILIZA
Dilução: em função do uso. 
Para desengordurar e eliminar camadas de sujidade intensa iluir em água em 
proporção de 1:10 até 1:20, deixar atuar uns 4-5 minutos sobre a superficie e 
esfregar com uma esfregona ou máquina rotativa. Recolher os resíduos (ideal um 
aspirador de líquidos) e enxaguar com água. Para uma limpeza mais enérgica, diluir 
1:5 (1 parte de produto em 5 partes de água). Para eliminar manchas orgânicas 
do grés porcelânico Diluir em água na proporção de 1:5, aplicar e deixar atuar 
durante 10 minutos. Esfregar com um esfregão abrasivo ou máquina rotativa, retirar 
os resíduos com um aspirador de líquidos e enxaguar bem no final. Para decapar 
ceras antigas. Diluir em água na proporção de 1:5, aplicar e deixar atuar durante 
10 minutos. Esfregar com um esfregão abrasivo ou máquina rotativa, retirar os 
resíduos com um aspirador de líquidos e enxaguar bem no final. 

Atenção:
1. Não utilizar em mármore nem em pedra polida brilhante.
2. Não utilizar em madeira.
3. Não utilizar em banheiras de metacrilatos nem em pratos de duche em resína.
4. Linóleo: verificar com um test prévio a resistência do material ao produto.

TEMPERATURA
Temperatura de armazenagem: de 5º a 30º C.
Aplicar com temperatura do material entre 5º e 30º C.

ADVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.

Embalagens
1 litro: caixas de 12 unidades.
5 litros: caixas de 4 unidades.

DILUIÇÃO E RENDIMENTO
RENDIMENTO ORIENTTIVO E DILUÇÃO (1 litro):

Manutenção 1:20 200 m²

Decapado 1:5 20 m²

Limpeza inicial pedra 1:5 30 m²

“O rendimento é orientativo e entendem-se por cada aplicação”

LIMPEZA 
DESENGORDURANTE 

PROFISSIONAL

GRÉS PORCELÂNICO, PEDRA E AGLOMERADOS 
NÃO POLIDOS, CERÂMICA, CIMENTO E MOSAICO 
HIDRÁULICO, LINOLEO E PVC, BARRO COZIDO, 
GRÉS RÚSTICO

Detergente concentrado para a eliminação de sujidade orgânica 
mais incrustada. Inovação da formula exclusiva dos laboratórios de 
pesquisa FILA. Todo o poder desengordurante profissional sem soda 
caustica e amoníaco.
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