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O nosso DEPARTAMENTO TÉCNICO 

atenderá sem compromisso 

qualquer dúvida ou pergunta sobre 

o produto ou a sua aplicação. 

Tel. (+34) 902.116.836 

NOTA: A garantía de Thomil, S.A., limita-se à qualidade do produto, recusando qualquer responsabilidade derivada de uma utilização inadequada. 
 

 Descrição:  
Produto elaborado com base em tensioactivos e aminas 

para decapar as sucessivas aplicações de cera. Devido à 

composição e carácter alcalino actúa não só como 

decapante, mas também como um enérgico produto de 

limpeza de acção desengordurante. 

Aplicações:  
Produto especialmente desenvolvido para a eliminação de 

antigas camadas de cera, antes de aplicar um novo 

tratamento ao pavimento. 

Características Técnicas:  
*PROPRIEDADES: 

Alta concentração. Elevado poder de limpeza. Tempos de decapagem 

mínimos. O amoníaco e aminas que contém rompem a estrutura do 

polímero, desfazendo a película de cera e eliminando-a com os 

tensioactivos. 

*ESPECIFICAÇÕES: 

 ASPECTO:  Líquido Transparente. 

 COR:   Incolor. 

 ODOR:   Característico. 

 DENSIDADE (20º):  1046 - 1050 kg/m³ 

 pH:   12,5 - 13,5 

*COMPOSIÇÃO: 

Mistura aquosa à base de álcalis, glico-éteres e tensioactivos. 

Empresa certificada por BVQI: 

ENAC Nº 03/C-MA007/ISO 14001 
GESTÃO AMBIENTAL 

Modo de Utilização: 
- Diluir 1 litro de produto por cada 10 litros de água. 

- Aplicar a mistura ao pavimento com esfregona e deixar agir durante uns 

minutos. Enxaguar bem com água limpa até que desapareça a espuma e 

os restos de cera. Recomenda-se fazer esta operação em pequenas 

superfícies de 2 a 4 m2. 

- Esta operação também se pode realizar com máquina rotativa, utilizando 

discos abrasivos (castanhos ou pretos), com o qual o processo será mais 

efectivo e de menor duração. 

TENSIOACTIVOS BIODEGRADÁVEIS 
CONFORME: 

Regulamento 648/2004/CE 

Pictogramas de uso: 

DECAPANTE ALCALINO DE CERAS 

E VITRIFICADOS 

TSPR006: 4 bilhas de 4 lt. 
Segurança e Manejo: 
PERIGO. Contém: 2-aminoetanol, Hidroxido de potassio, metassilicato de 

dissódio. Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Pode 

provocar irritação das vias respiratórias. Usar luvas de protecção/vestuário 

de protecção/protecção ocular/protecção facial. EM CASO DE INGESTÃO: 

enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. SE ENTRAR EM CONTACTO COM 

A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. 

Enxaguar a pele com água/tomar um duche. EM CASO DE INALAÇÃO: 

retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que 

não dificulte a respiração. Contacte imediatamente um CENTRO DE 

INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico. Eliminem-se o conteúdo e/ou seu 

recipiente de acordo com o regulamento sobre resíduos perigosos ou 

embalagens e resíduos de embalagens respetivamente. USO 

PROFISSIONAL. 

Conservação e Armazenagem: 
Guardar na embalagem original bem fechada mantendo-o afastado do 

frio e calor intenso. Evitar que congele. Não expor a radiação solar directa. 

Advertências: 
Em caso de acidente consultar o Centro Informação Antivenenos 

(CIAV) Tel. 808250143.  

 

Apresentação: 

Pictogramas de sinalização: 

http://www.thomil.com/

