
BOLETIM TÉCNICO

FINISH
DESINCRUSTANTE ÁCIDO

Produto indicado para remoção de resíduos como sujidades minerais, terra, 
restos de látex, cimento e rejunte provenientes do assentamento de pisos 
cerâmicos, pedras decorativas, ardósia, granito, tijolos à vista e paredes de 
construção cívil. Limpa sem agredir, devido a sua formulação com inibidor de 
corrosão. Pode ser utilizado em pisos finos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS
Aspecto: Líquido
Cor: Rosa 
pH: 0,5 a 1,0
Peso específico (g.cm-3): 0,98 a 1,05
COMPOSIÇÃO: Ácido Clorídrico, emulsificante, 
coadjuvante, corante e veículo.
Princípio Ativo: Ácido Clorídrico

ADVERTÊNCIAS
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS 
ANIMAIS DOMÉSTICOS.
PERIGO - Provoca queimadura severa à pele e dano aos 
olhos. Provoca lesões oculares graves. Não inale vapores 
e aerossóis. Use luvas de proteção, roupa de proteção, 
botas, proteção ocular e proteção facial. Lave as mãos 
cuidadosamente após manuseio. EM CASO DE 
INGESTÃO: Lave a boca. Não provoque vômito. EM 
CASO DE CONTATO COM A PELE (ou cabelo): Retire 
imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele 
com água e tome um banho. Lave a roupa contaminada 
antes de usá-la novamente. EM CASO DE CONTATO 
COM OS OLHOS: Lave cuidadosamente com água 
durante vários minutos. No caso de uso de lentes de 
contato, remova-as se for fácil. Continue enxaguando. 
EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local 
ventilado e em uma posição que não dificulte a 
respiração. Contate imediatamente o CENTRO DE 
ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA (CEATOX) 0800 722 
6001. Tratamento específico. Contém Butilglicol, 
tripolifosfato de sódio e metassilicato de sódio. Não 
misture com água na embalagem original. Não aplique 
em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem 
vazia.

PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA/MS Nº: 
3.2331.0084

Aut. Func./M.S. 3.02331-1

MODO DE USAR
Primeiro remova as sujidades ou crostas com uma 
espátula. Limpeza Pesada: Diluir 1 parte do produto em 
até 10 partes de água. Limpeza Leve: Diluir 1 parte do 
produto em até 30 partes de água. Aplicar sobre a 
superfície a ser limpa, deixar agir por aproximadamente 
10 minutos, esfregar com o auxílio de fibra e exaguar 
com abundância. Nunca deixe o produto secar na 
superfície. Diluir o produto sempre em embalagem 
plástica.

EMBALAGEM
Galão 5L 

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO
Mantenha o produto em sua embalagem original. Não 
misture com água na embalagem original. Não aplique 
em superfície aquecida
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