
            

 

Ficha Técnica 
 

KENEX GFT-1 
 

Limpador de grafitos  
superfícies porosas 

 
  

CARACTERISTICAS 
KENEX GFT-1 é um eficaz eliminador de grafitos e pinturas, viscoso e exento de componentes tóxicos, 
indicado em superfícies porosas como cimento, tijolos, blocos, xisto, granito, mármore, etc. Também se 
pode aplicar a outras superfícies duras resistentes aos dissolventes. 
 
 
MODO DE EMPREGO 
Use ao ar livre. Aplicar puro em grande quantidade, mediante pincel, sobre a superfície a limpar e deixar 
actuar sem que se seque. Esfregar com escova ou esfrogão, fazendo-o com suavidade se a pintura 
penetra nos poros. De seguida enxaguar con máquina hidro-limpadora e com água quente, se possível. 
Se o resultado não é satisfactório, realizar um segundo tratamento. Nalgumas limpezas podería ser 
necessária a aplicação posterior de KENEX GTF-3. 
 
 
PROPRIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspeto    Líquido  
Cor    Verde azulado 
Odor    Característico 
pH           Não relevante 
Densidade (20 ºC)  1074 kg/m3 
Solubilidade:                Solúvel em água fria 
 
 
APRESENTAÇÃO 
Embalagens de 5 litros 
 
 
PRECAUÇOES 
 

Perigo 

 
  

 

 

Advertências de perigo: Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesões oculares graves. Repr. 
1B: H360D - Pode afetar o nascituro. Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritação cutânea. 
STOT SE 3: H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias. 
Recomendações de prudência: P280: Usar luvas de proteção/vestuário de 
proteção/proteção ocular/proteção facial. P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO 
COM A PELE: lavar abundantemente com água. P304+P340: EM CASO DE 
INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que 
não dificulte a respiração. P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS 
OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante varios minutos. Se usar lentes de 
contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P308+P313: EM CASO 
DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico. P501: Eliminar o 
conteúdo e/ou o recipiente de acordo com a norma sobre resíduos perigosos ou 
embalagens e resíduos de embalagens, respetivamente. Não ingerir. Manter fora do 
alcance das crianças. Reservado aos utilizadores profissionais. Em caso de acidente, 
consulte o Centro de Informação Antivenenos Telf. 800 250 250. 
Contém: N-metil-2-pirrolidona; Undecilo álcool, etoxilado. 

 
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. 


