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NETT PIERRE
PRODUTO DE LIMPEZA ALCALINO PARA FACHADAS
PAVIMENTOS E TELHADOS
Produtos comecializados exclusivamente por lavalblic Lda
1.

APRESENTAÇÃO

NETT PIERRE é um concentrado potente, alcalino, especialmente concebido para a limpeza em
profundidade de fachadas, telhados e pavimentos, permitindo remover a sujidade provocada pela
poluição atmosférica e destruir musgos e líquenes até à raiz.

2. VANTAGENS










Utilização muito económica.
Pode ser utilizado em caso de chuva iminente.
Devolve rapidamente o aspeto original aos suportes tratados.
Limpeza rápida e eficaz (evita a limpeza com jato de areia).
Evita o ataque do brilho da pedra.
Elimina as manchas verdes ou pretas causadas pelos escoamentos de água.
Elimina o negro de fumo.
Não contém cloro.
Produto não inflamável.

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO
NETT PIERRE permite o tratamento e a limpeza rápidos da maioria dos materiais usuais da construção
encontrados em fachadas, telhados, terraços, campos de ténis, pedra, cornijas, peitos e
ombreiras/pilares:
 Pedra, tijolo, cimento, madeira, etc.
 Telhas, terracotas, telhas de cimento, ardósia, “shingles”, amianto, etc.
NETT PIERRE permite a eliminação de:
 Poluição atmosférica causada por matérias gordas derivadas do petróleo, hidrocarbonetos,
fuligem e depósitos de combustão mais ou menos gordos.
Nas regiões soalheiras, estes depósitos são “cozidos” e podem formar uma crosta dura.
 Sujidade vegetal: musgos, algas, líquenes, bolores.
Frequentemente, estes organismos combinam-se e vivem em simbiose.

4. MODO DE EMPREGO
Utilização:
NETT PIERRE é utilizado puro ou diluído, até 1 l de NETT PIERRE para 10 l de água.
A dosagem varia em função da aplicação e do estado dos suportes.
Pulverizar de baixo para cima e deixar atuar durante 10 minutos.
Lavar a superfície tratada com jato de água ou com uma lavadora de alta pressão com o mínimo de 50
bar e um caudal de 11 a 12 litros por minuto.
Em grandes limpezas, efetuar em duas etapas, se necessário.

LAVALBLIC Lda , Rua da Morgada (Tv. Do Vale Coelho) – 2415-002 Bidoeira de Cima
TELF/FAX 244 724 362 - lavalblic.geral@gmail.com

711 - Ed 01/06/2015
Página 2 de 2

NETT PIERRE
PRODUTO DE LIMPEZA ALCALINO PARA FACHADAS
PAVIMENTOS E TELHADOS
Produtos comecializados exclusivamente por lavalblic Lda

Aplicação:
Ferramentas de aplicação
Diluição
Consumo
Número de camadas
Tempo de atuação
Limpeza das ferramentas

:
:
:
:
:
:

Pulverizador (bico azul), esfregona
Puro a 1 l para 10 l de água
3 a 6 m2/l de solução
1 camada (ou 2)
10 minutos
Água (não deixar secar)

Não deixar secar sobre a superfície. Risco de aparição de eflorescências brancas.
Caso surjam eflorescências brancas, neutralizar o suporte com uma solução diluída de DECAP BIO a
30 % em água (correspondente a 3 l para 10 l de água). Em seguida, lavar abundantemente com água
corrente.

5. CARACTERÍSTICAS

6.

Aspeto no
recipiente

:

Líquido âmbar

Massa volúmica

:

1,24 ±0,05 g.cm-3

pH a 1%

:

13 ±0,5

Conservação

:

24 meses na embalagem original fechada

SEGURANÇA
UTILIZAÇÃO






DE

Consultar a ficha de dados de segurança do produto emwww.quickfds.fr.
Conservar ao abrigo das geadas.
Não aplicar no suporte durante o gelo ou o degelo.
Não aplicar em superfícies não porosas pintadas, plásticos, vidro e mármore polido ou em
superfícies esmaltadas e vitrificadas.
Proteger todos os materiais que não devem entrar em contacto com o produto (zinco, crómio e
ligas cromadas, cobre e suas ligas, alumínio e suas ligas, materiais sensíveis aos produtos
alcalinos, etc.).

As informações da presente ficha técnica são dadas de boa fé e a título indicativo, não pressupondo, seja em que caso for, uma garantia da nossa parte nem a
nossa responsabilidade ao nível da utilização dos nossos produtos. Esta ficha técnica anula e substitui todas as versões anteriores. A Compagnie France Chimie
reserva o direito de alterar os seus produtos e a presente ficha técnica sem aviso prévio. Antes da utilização, o cliente deve certificar-se de que a presente nota não
foi alterada por uma edição mais recente que possa ter em conta novos dados técnicos.

Produto destinado exclusivamente a uso profissional.

LAVALBLIC Lda , Rua da Morgada (Tv. Do Vale Coelho) – 2415-002 Bidoeira de Cima
TELF/FAX 244 724 362 - lavalblic.geral@gmail.com

