CLEANMAX

removedor de epóxi
INDICAÇÃO / DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O CleanMax Removedor de Epóxi é um gel incolor indicado para limpeza de resíduos de rejuntamento
à base de resina acrílica e epóxi. Também remove manchas de tintas e vernizes. Indicado para pisos
cerâmicos, porcelanatos, mármores e granitos.
IMPORTANTE: A compatibilidade do CleanMax Removedor de Epóxi e o tipo do
revestimento, deverá ser testada antes do início da limpeza, com intuito de avaliar a
ocorrência de manchas. Recomenda-se realizar o teste em uma pequena área (local
discreto, iluminado e de fácil acesso), procedendo a limpeza conforme indicado no item
aplicação.

LIMITAÇÕES
NÃO USAR:

• Não indicado para manutenção ou uso diário.
• Não aplicar em superfície aquecida.

COMPOSIÇÃO

N-metil-pirrolidona, solventes, espessante e alcalinizante.

ESTOCAGEM E PRAZO DE VALIDADE

Armazenar em local seco, sobre estrados e em pilhas com no máximo 4 caixas de altura em sua
embalagem original fechada. Validade de 2 (dois) anos a partir da data de fabricação.

ATENÇÃO
• Use luvas e óculos de proteção para manusear o produto.
• Proteger peças metálicas (alumínio, zinco, ferro, cobre e etc.), apliques de ouro e pinturas especiais.
• Lavar com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los.
• Não misturar com água, pois o produto se apresenta pronto para uso na embalagem original.

APLICAÇÃO

• Com o auxílio de uma espátula, trincha ou pincel, aplique o CleanMax Removedor de Epóxi sobre a
junta ou área desejada.
• O tempo de ação do produto dependerá do tempo de secagem e espessura do rejunte a ser removido.
Para camadas finas utilizar o produto conforme a tabela a seguir:
TEMPO DE SECAGEM

24 h

48 h

72 h ou mais

TEMPO DE AÇÃO
10 min.
20 min.
De 30 min. à 24 h
• Em seguida proceder a limpeza com água, esfregando delicadamente com o auxílio de uma fibra de
limpeza macia (branca).
• Para camadas mais espessas o procedimento varia de acordo com a quantidade de rejunte a ser
removido. Exemplo: para brumas espessas deixar agir no máximo 24 horas e utilizar fibra de limpeza
macia para remoção do rejunte. Em seguida enxaguar, com bastante água, removendo totalmente o
produto aplicado, sem deixar resíduos. Caso necessário, repita a operação até a completa remoção
do rejunte.
• Para limpeza de pisos rugosos, utilizar escova macia com cerdas de nylon.

CONSUMO ESTIMADO

Aproximadamente 50 g/m².
O valor referencial de rendimento, pode variar de acordo com o tipo e grau de sujidade, tipo do
revestimento utilizado, porosidade da superfície, etc.

