Total Limp R40®
Agente de limpeza e desengraxante
Descrição.
Agente com auto poder de limpeza de pisos e eficiente
desengraxante.
Indicações.
- Piso resinado tipo uretano ou similar;
- Piso de concreto, Paver e Asfalto;
- Equipamentos;
- Superfícies metálicas.

Para maior detalhamento de sistemas de aplicação, entrar em
contato
com
o
departamento
técnico:
tecnico@totalrevestimentos.com.br.
Recomendações.
- É importante a formação de uma camada contínua do
produto;
- Não adicionar solvente ao produto;
- Este produto mancha substratos de vidro e alumínio.
Consumo médio teórico.
Aconselhamos efetuar, testes em loco devidos a diferentes
tipos de sujidades e impregnação.

Vantagens.
- Excelente desengraxante;
- Alto poder de limpeza;
- Não exala gases tóxicos.

Total Limp R40®

0,20 L/m2 (medio teorico)

Embalagens.
Embalagem plástica de 5L.

Informativo Técnico
Propriedades.
Propriedades a
25°C

Métodos/
Normas

Total Limp
R40®

Aspecto

Visual

Líquido Viscoso

Coloração Natural

Visual

Densidade
Aparente

MT

Sólidos em Peso
PH

BRANCO
LEITOSO
1,040 g/cm³ ±
0,050

Validade.
Devidamente armazenado nas embalagens originais
invioladas, o tempo de vida útil nominal do produto é de 12
meses a partir da data de fabricação.

MT

40% ± 2

MT

12 – 14

Precauções.
Partes do corpo acidentalmente atingidas requerem lavagem
imediata.
Em caso de ingestão, procurar imediatamente atendimento
médico.

Composição básica.
Composição

Total Limp R40®

Base

Amina quaternária etoxilada,
alcalinizante, coadjuvante e
veículo.

Aplicação
Preparo do produto.
Diluir o produto em água na proporção máxima 1:03.
Em superfície Betuminosa tipo Asfalto a diluição deverá ser
em maior proporção 1:10, o processo de limpeza deve ser
repetido no mínimo duas vezes.
Aplicação.
O lançamento é feito em uma única demão através de
pulverizador ou regador, diretamente sobre a superfície.
Aguardar a reação do produto com os resíduos do substrato.
Para melhor desempenho utilizar lavadora mecânica com
disco abrasivo.
Ao término do processo removê-lo com água em abundância.
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Armazenamento.
Armazenar em local coberto, sem umidade e ventilado, sobre
paletes e em temperatura inferior a 30°C.

Revisão: 4

EPIs.
Essencialmente necessário a utilização de EPIs:
- Óculos de Segurança;
- Luvas;
- Máscaras;
- Botas de borracha.
Ficha FISPQ e Versão Técnica.
Consulte em nosso site www.totalrevestimentos.com.br a ficha
FISPQ do produto para maiores informações sobre o
transporte,
manuseio,
armazenamento
e
descarte,
considerando os aspectos de segurança, saúde e meio
ambiente; e também verifique se esta versão de literatura é a
mais atualizada.
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Nota
As informações e em particular as recomendações
relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos
Total Revestimentos Industriais, são fornecidas de boa fé e
baseadas no conhecimento e experiência dos produtos
sempre que devidamente armazenados, manuseados e
aplicados em condições normais. Na prática, as diferenças no
estado do material, das superfícies e das condições de
aplicação em campo, são de tal forma imprevisíveis que
nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão
para um determinado fim em particular, nem qualquer
responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento
legal, poderão ser inferidas desta informação fornecida. Os
direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados.
Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às nossas
condições de venda e entrega vigentes.
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