
      

 

Ficha Técnica 
 

DEFORT L-40 
 

Limpador de juntas 

 
 
 
CARATERÍSTICAS  
DEFORT L-40 está formulado especialmente para a limpeza e desincrustação das juntas entre as 
lousas em pavimentos, azulejos de cerâmica e grés. Pode utilizar-se, tanto em obra nova, como para 
regenerar e branquear as juntas de solos e paredes enegrecidas pela sujidade e o transito diário.  
Elimina a sujidade incrustada, assim como restos de calcário, óxido, etc., deixando as juntas limpas e 
devolvendo seu aspecto original. 
 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO 
Aplicar o produto puro sobre pequenas zonas nas juntas a limpar, deixando-o atuar durante uns minutos 
e enxaguando com abundante água. Em casos de sujidades muito incrustadas ou de difícil limpeza, 
recomenda-se esfregar com escova de raízes ou similar. Não aplicar sobre mármore ou granito. 
 
 
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS 
Aspeto    Líquido  
Cor    Amarelo 
Odor    Característico 
pH (10 %)   1.09 
Densidade (20 ºC)  1095 kg/m3 
Solubilidade                           Solúvel em água 
 
 
APRESENTAÇÃO 
Embalagem de 1 e 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. 


