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DECAP PH 1 
- Código: 3305511001 
- Revisão: 01/2011 
- Descrição: Desincrustante decapante ácido 
- Gama: Innovation – Higiene de pavimentos 
- Código E AN 13: 8436536081985 

Composição:  
 

- Ácido clorídrico: entre o 5 e o 15%  

Dados Técnicos:  
 
- Aspecto: Líquido 
- Cor: Amarelo 
- Odor: Próprio 
- Valor pH (a 20ºC): 1 ± 1 
- Densidade (a 20ºC): 1,015 

g/cm3 
 

 

Aplicações:  
 

Produto ideal para a desincrustação, eliminação de resíduos 
sólidos de cal, gesso, cimento, pintura e ferrugem. Penetra nos 
poros da superfície a tratar efectuando uma limpeza profunda. 
Prepara o piso para sua posterior vitrificação ou abrilhantado. 
 

Instruções de uso : 
 

Uso recomendado em pisos de mármore, granito, grés e 
cimento. Não usar em pisos de cerámica, borracha, vinil 
amianto, linóleo, asfalto ou madeira. 
Aplicar com máquina rotativa usando lã de aço, disco abrasivo, 
escova metálica ou escova de nylon.  
Para mármores brancos, escuros e pedra calcária aplicar o 
produto dissolvido em água, em uma proporção de 1/10. 
Para a eliminação de ferrugem em superfícies metálicas, 
dissolver em água numa proporção de 1/20 usando um disco 
abrasivo. 
Para incrustações resistentes deixar actuar o produto 5 minutos 
aproximadamente.No caso de não realizar um tratamento 
posterior no piso, enxaguar com água. 
 

Precauções : 

Nocivo por inalação..Provoca queimaduras graves..Manter fora 
do alcance das crianças. Evitar o contato com os olhos. No 
caso de contato com os olhos lavar imediata e abundantemente 
com água consultar um médico. Usar equipamento de 
protecção para os olhos/face. No caso de ingestão, consultar 
imediatamente um médico e mostrar rótulo ou a embalagem. 
No caso de acidente consultar o Centro de Informação 
Antivenenos  - Telefone 808 250 143. 
Não misturar com nenhum outro produto. 
 

Pictograma:  

 C 

Dose:  
 

Diluir em água ao 1/10 ou 1/20 
dependendo da superfície a 
tratar e do grau de sujidade. 

Dados Logísticos *: 

3305511001 

Embalagem: 5 L  

Tampa: Doseadora  

Caixa: 3 x 5 L  

Palete: 48 caixas  

Outros:   

Ean: 8436536081985  


