Ficha técnica

BIOFA Removedor de Cinzento
de Deck e Madeiras Exteriores
Art. No. 2089
Propriedades
Agente de limpeza intenso para limpar toda a
madeira exterior que ficou cinza, com a agressão
de intempéries e oxidação natural da madeira.
Para limpeza de superfícies tratadas e não tratadas, para superfícies macias e duras. Limpa,
recondiciona e elimina a cor cinza da madeira e
restaura a sua cor original e o seu caráter natural. Para decks de madeira, madeiras verticais
exteriores, móveis de jardim, fachadas de madeira, e superfícies similares em áreas ao ar livre.
Ingredientes
Água, ácido oxálico, <5% do surfactante anionico
de óleo de coco, sulfato de
prata.
Aplicação
1. Preparação: Remova o pó e sujidade da
superfície com vassoura ou pano.
2. Procedimento: Agitar o Removedor do Cinzento da Madeira e aplicar o produto puro com o
pincel ou com um pano. Deixe de molho pelo
menos durante 10 minutos. De seguida, lave
com água abundante com a ajuda duma vassoura áspera ou com uma esponja abrasiva para
limpar a sujidade. Limpe a vassoura ou esponja
abrasiva com água abundante. Para o tratamento com sujidade extrema repetir a aplicação,
deixar de molho mais tempo e lavar como descrito anteriormente Deixar secar (ideal 1-2 dias).

Armazenamento
Armazenar em local fresco, seco, hermeticamente fechado e protegido do frio.
Tamanho das embalagens
1 l / 5 l embalagens de metal
Limpeza das ferramentas de aplicação: Lavar
com água limpa logo após a aplicação.
Consumo/rendimento por aplicação: Aprox.
100-125 ml/m² (corresponde a 8-10m²/l) por
cada aplicação. O consumo/rendimento depende
do tipo de aplicação, absorção e condições
do substrato.
Eliminação
Depois de seco, os materiais de trabalho embebidos de produto devem ser colocados juntos
com o lixo doméstico; colocar os resíduos do
produto e embalagens vazias segundo os regulamentos nacionais!
Chave de resíduo segundo lista comunitária de
resíduos: 20 01 29*

Importante:
Executar testes preliminares! Não aplique sob luz
solar direta.
3. Tratamento e manutenção: Após a lavagem
e secagem, proteja a madeira aplicando o óleo
colorido refª 8624B “BIOFA Óleo Deck e Madeiras Exteriores” para uma correta proteção às
intempéries.

As informações e indicações da ficha técnica são vinculativas e fornecidas pela BIOFA. Em caso de necessidade de desviar -se
destes regulamentos, o departamento técnico de aplicação da BIOFA tem de ser contactado antes. Devem ser cumpridas as
regras gerais da técnica de construção. Com a publicação desta ficha todas as anteriores perdem a validade.
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