
      

 

Ficha Técnica 
 

DEFORT AZ 
   

Anti-deslizante para superfícies 

 
CARATERÍSTICAS  
DEFORT AZ confere propriedades anti-deslizantes às superfícies tratadas. Está indicado para 
superfícies minerais como ladrilhos, mármore, granito, cimento, esmalte, etc.  
Evita as perigosas resvaladuras em solos, escadas, banheiras, etc., em cozinhas, casas de banho, 
hotéis, hospitais, residências de idosos, piscinas, etc. 
 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO 
Limpar e deixar secar a superfície a tratar. Seguidamente aplicar DEFORT AZ puro, molhando 
generosamente e esfregando com escova ou esfregão branco. Deixar actuar de 10 a 15 minutos sem 
deixar que se seque, molhando de novo se fosse necessário. Enxaguar posteriormente com água.  
Recomenda-se ensaiar o produto numa pequena zona e comprovar o resultado, aumentando o tempo 
de actuação ou repetindo a aplicação se fosse necessário. O produto pode alterar o brilho de algunas 
superfícies. Como manutenção pode-se aplicar periodicamente diluído de 1:5 a 1:10. 
 
 
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS 
Aspeto    Líquido  
Cor    Amarelo 
Odor    Característico 
pH (10%)                    3.9 
Densidade (20 ºC)  1035 kg/m3 
Solubilidade                           Solúvel em agua 
 
 
APRESENTAÇÃO 
Embalagem de 5 litros 
 
 
PRECAUÇOES 
 

Perigo 

 

Advertências de perigo: Skin Corr. 1B: H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões 
oculares graves.  
Recomendações de prudência: P280: Usar luvas de proteção/vestuário de 
proteção/proteção ocular/proteção facial. P301+P330+P331: EM CASO DE INGESTÃO: 
enxaguar a boca. NAO provocar o vómito. P303+P361+P353: SE ENTRAR EM 
CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. 
Enxaguar a pele com água ou tomar um duche. P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: 
retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não 
dificulte a respiração. P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: 
enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, 
retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P310: Contacte imediatamente o 
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou o médico. Não ingerir. Manter fora do 
alcance das crianças. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos 
Telf. 800250250.  
Contém: Bifluoreto de amónio; Ácido fosfórico; Ácido oxálico. 

 
 
INFORMAÇÃO ADICIONAL 
A informação indicada é a nosso critério correta, devido a que as condições de uso do produto ficam 
fora do nosso controlo, derivamos qualquer tipo de responsabilidade por uma incorreta utilização do 
produto. 


