
LIMPADOR DESINCRUSTANTE
CÓDIGO DO PRODUTO:  1 litro – 000054  |  500 ml – 000105  |  5 litros – 000107

Limpador Desincrustante é um poderoso produto para limpeza e remoção de sujeiras incrustadas. Remove resíduos de cimento, contaminação de 

limos e mofos, respingos de tintas, eflorescências, oxidações superficiais e algumas manchas. Pode ser usado em pedras lisas e brutas em geral. Não 

deve ser usado em mármores polidos e lustrados. Pode ser usado em materiais com encardimento antigo e difícil de limpar. Limpa também sujeira e 

encardimento dos rejuntes.

Limpador Desincrustante pode ser diluído conforme a necessidade (ver indicação abaixo). Em caso de áreas não laváveis, espalhe o produto sobre a 

superfície com auxílio de um pano e deixe agir durante 5 minutos, proceda à limpeza com pano úmido em água. Em caso de áreas laváveis, o produto 

deve ser aplicado nas superfícies úmidas. Espalhe o produto sobre a superfície, deixe agir durante 5 minutos, esfregue bem o local com auxílio de 

escovas de nylon, fibras de limpeza macias, vassouras macias ou outro acessório e equipamento disponível para execução da limpeza com o produto ( 

atenção: não utilize utensílios que possam agredir a superfície como por exemplo esponja de cozinha do lado verde ). Esfregue  e enxágue bem até 

que se remova toda a sujeira e impurezas do material. Caso seja necessário, repita operação respeitando os 5 minutos de molho para o produto agir. 

Pode-se repetir a operação várias vezes, mas não ultrapasse o tempo de 5 minutos de molho na superfície. Em áreas não laváveis ou onde não é 

possível realizar um enxágue em abundância, recomendamos a aplicação posterior do detergente Bellinzoni Pós Obra para neutralizar a ação do 

Limpador Desincrustante.

- Pedras Lisas

- Pedras Brutas em Geral

100ML 1LITRO

100 M²

200ML 1LITRO

50 M²

500ML 1LITRO

20 M²


	Página 1

