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Descrição do Produto 

 
É um limpador desincrustante concentrado, biodegradável, 
com inibidores de corrosão, formulado especialmente para 
remoção de resíduos de cimento, rejunte massa, gesso, 
argamassa e tinta látex. Não agride a superfície, não mancha 
ou tira o brilho dos pisos. Não reage com acabamentos 
acrílicos. 

Informações técnicas  

Aspecto Líquido 

Cor Incolor 

Odor Característico 

pH (Sol. 0,2%) : (2,5 - 3,5) 

Peso específico (g.cm³) 0,9900 - 1,0100 

Viscosidade (cP) 24,0 - 26,0 

Prazo de validade 2 anos 

Princípio ativo Ácido clorídrico 

Teor de princípio ativo (%) 18,0 - 22,0 

Composição Tensoativo não iônico, ácido, veículo e 
coadjuvante. 

 

Instruções de uso  

 

Realizar teste prévio com o produto em uma pequena área para avaliar se o resultado é o esperado. 
O LIMPADOR PÓS OBRA é indicado para a remoção de resíduos de rejuntes cimentícios, 
eflorescências (sais sobre a superfície) e na limpeza de revestimentos demasiadamente 
contaminados por impurezas. Promove uma limpeza profunda e uniforme nos revestimentos. 
LIMPADOR PÓS OBRA deve ser aplicado sobre a superfície umedecida. É fornecido em estado 
concentrado, recomendando-se uma diluição de uma parte do produto em água, dependendo do 
estado da superfície. A aplicação é feita com trinchas, vassoura ou lavadoras profissionais) com o 
disco preto, verde ou escovas de nylon), esfregando bem o produto até a total remoção das 
impurezas. Caso persista o problema, repita a operação. Lavar logo após com água em abundância, 
até remover todo produto. O produto vem concentrado, podendo ser diluído em água. Em 
revestimentos mais resistentes como os Granitos, a ação do produto não deve ultrapassar 10 
minutos. Em materiais mais sensíveis, deixe o produto agindo o mínimo de tempo possível e o mais 
diluído, como mármores, por exemplo. 
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Não misturar com produtos ácidos e alcalinos como: detergentes e limpadores ácidos. 
Todo produto concentrado deve ser diluído somente na hora do uso, utilizando água limpa. Quando 
molhada a superfície pode se tornar escorregadia, colocar sinalização e isolar a área de tráfego de 
pessoas. Rendimento: até 30m2 por litro na diluição máxima. Diluição: 
 

SUJIDADE PESADA  SUJIDADE MÉDIA SUJIDADE LEVE LIMPEZA DE MANUTENÇÃO 

Diluir 1L de água para 
1L de produto. 

Diluir 1L de água para 
500mL de produto. 

Diluir 1L de água para 200L 
de produto. 

Não se aplica 

 

Pode ser usado nas superfícies de Porcelanato: Brilho, Gloss, Super Gloss, Fosco, Esmaltado, 
Acetinado, Rústico, Piso Esmaltado. 
 

 

Armazenamento 

 

Armazenar em um local fresco, seco, cobertas e ventiladas  
 

Informações gerais e de segurança 

 

Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Em caso de 
contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, 
não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o 
rótulo do produto. Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados como medida 
antes de reutilizá-los. Importante o uso de óculos, luvas e máscara. 
 

Embalagens disponíveis 

 

A Tekbond disponibiliza embalagens em galões de 1L e 5L. 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes 

respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso 

das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os 

usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria 

do produto. Material fornecido pelo exportador do produto. 


