MOGILIMPA
SOLUÇÃO PARA LIMPEZA PÓS-CONSTRUÇÃO, LIMPEZA DE CAMINHÕES BETONEIRA E ÁREAS INCRUSTADAS DE SUJEIRA EM GERAL

DESCRIÇÃO
Mistura ácida para limpeza pesada pós-construção, limpeza de caminhões betoneira e áreas
incrustadas de sujeira em geral.

PROPRIEDADES
MOGILIMPA possui alta eficiência na limpeza pós-construção, eliminando incrustações
provenientes de cimento, argamassas, rejuntes e outros materiais cimentícios.

APLICAÇÃO
As superfícies devem estar isentas de pó, óleos, graxas ou quaisquer outros elementos que possam
prejudicar a ação do produto.
•

MOGILIMPA é recomendado para construção civil, pois facilita a limpeza pós-construção;

•

É recomendado fazer um teste na superfície onde será aplicado o produto, em local menos
visível e observar se houve alteração no substrato, além da remoção de sujeira. Em algumas
superfícies não se pode aplicar MOGILIMPA;

•

Dependendo do grau de limpeza desejado e tipo de superfície, aplicar MOGILIMPA puro ou
diluído em até 3 litros de água para 1 litro de MOGILIMPA, deixar agir por 10 minutos ou até a
remoção da sujeira;

•

MOGILIMPA deve ser aplicado com o auxílio de vassoura, broxa de nylon ou pano,
dependendo do tipo de superfície;

•

É indicado para desincrustações de cimento em caminhões betoneira;

•

Lavar com água em abundância após a aplicação.

Lembre-se que o êxito não depende somente dos produtos, mas também dos procedimentos
seguidos.

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto:

Liquido levemente amarelado.

pH:

1a2

Densidade:

1,1 ± 0,1 g/cm³

DOSAGEM
MOGILIMPA é fornecido líquido, pronto para uso.
Dependendo do grau de limpeza desejada e tipo de superfície, poderá ser aplicado puro ou
diluído em até 3 litros de água para cada 1 litro de MOGILIMPA.
A "dosagem ideal" deverá ser determinada através de ensaios preliminares.

OBSERVAÇÕES
Produto ácido corrosivo, não inflamável. Este produto não pode ser misturado com água sanitária,
cloro ou sabão em pó, pois em contato com os mesmos, libera gás. Não aplicar em ambientes
fechados. Não é recomendado o uso de lava jato para aplicação do produto.
Os métodos foram elaborados para que o produto esteja de acordo com as recomendações dos
órgãos oficiais.
Procure seguir os métodos de aplicação sugeridos, e em caso de dúvidas ou informações
complementares, contatar nosso departamento técnico.

ARMAZENAGEM E MANIPULAÇÃO:
Armazenagem:

Manter em local seco e arejado.

Embalagem:

Bombonas de 50 kg e Container 1200 Kg.

Prazo de validade:

Válido por 12 Meses em lugar seco e fresco, em embalagens originais e
intactas. Quando estocado por longo período, recomenda-se homogeneizálo antes de usar.

Cuidados:

Equipamentos utilizados: Produto ácido corrosivo, utilize sempre óculos,
botas, luvas, avental de pvc e máscara com filtro para manusear o produto.
Manter as condições usuais de segurança, não ingerir, não inalar.

Ecologia:

Descartar a embalagem em local adequado, conforme legislação vigente.
Nunca reutilize a embalagem para estocar água potável ou alimentos.
Pode contaminar rios, córregos e esgotos.
Participe ou promova a coleta seletiva de sua cidade não jogando
embalagens no meio ambiente.
Ajude a não poluir o meio ambiente

.

As sugestões, informações e recomendações contidas neste catálogo correspondem ao nosso atual estágio de conhecimento e se baseiam em bons e
reais resultados de experiências anteriores. Tem a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não garantem
características específicas do produto ou de suas aptidões para aplicações definitivas. A utilização do produto deverá levar em conta a realidade da
produção e aos demais materiais empregados, ficando responsável pela observância das disposições legais. Direitos de propriedade industrial ou
comercial devem ser respeitados. A garantia do produto obedece à legislação em vigor.
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