
      

 

Ficha Técnica 
 

DEFORT DC-SH 
   

Decapante ácido para pavimentos 

 
 
 
CARATERÍSTICAS  
Enérgico decapante e desincrustante ácido para todo tipo de solos, o qual não liberta vapores irritantes 
nem corrosivos. Prepara as superfícies para o seu posterior tratamento de vitrificação e/ou enceragem. 
Remove totalmente e elimina com facilidade as incrustações de calcário, gesso, cimento, óxido e outras 
sujidades que possam alterar o processo de vitrificação.  
Com 1 litro podem-se tratar entre 30-40 m², dependendo da sujidade e porosidade do pavimento. 
 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO 
Aplicar DEFORT DC-SH diluído em água entre 10-20 %, dependendo da sujidade, incrustações e 
qualidade do solo. Tratar pequenas zonas com máquina de esfregar ou rotativa, utilizando disco negro 
ou castanho. Enxaguar com rapidez e abundante água para evitar o contacto prolongado do produto 
sobre a superfície. É muito importante a completa eliminação do decapante, já que qualquer resíduo do 
mesmo pode afectar o tratamento posterior de brilho. 
 
 
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS 
Aspeto    Líquido  
Cor    Amarelo 
Odor    Característico 
pH (10 %)   1.09 
Densidade (20 ºC)  1095 kg/m3 
Solubilidade                           Solúvel em agua 
 
 
APRESENTAÇÃO 
Embalagem de 5 litros 
 
 
PRECAUÇOES 
 

Atenção 

 

Advertências de perigo: Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritação ocular grave. Met. Corr. 1: 
H290 - Pode ser corrosivo para os metais. Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritação cutânea.  
Recomendações de prudência: P234: Mantenha sempre o produto na sua embalagem 
original. P264: Lavar-se minuciosamente após manuseamento. P280: Usar luvas de 
proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. P302+P352: EM 
CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes. 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. P390: Absorver o produto derramado a fim de evitar danos materiais. Não 
ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de acidente, consultar o Centro de 
Informação Antivenenos, Tel.: 800250250. 

 
 
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. 


