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DÉCAPANT POUR BRIQUES
AGENTE DE LIMPEZA DESINCRUSTANTE PARA CERÂMICA E PAVIMENTOS

VANTAGENS

– Desincrustante para cimento e arga-
massa fresca.  
– Limpeza de manchas em cerâmica, 
musgos e resíduos vegetais. 
– Aplicação com trincha. 

APLICAÇÕES
- Remover manchas provocadas por cimento.
- Remover manchas de calcário existentes em pátios ou alvenaria.
- Remover sujidade, musgos e resíduos vegetais existentes em 
pavimentos. 
- Indicado apenas para utilização no exterior.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO
Mistura
- A mistura/diluição deve ser efetuada apenas em embalagens 
plásticas. 
Usos gerais: Misturar numa proporção de 2:1 (2 partes de Bostik 
Décapant por Briques para 1 parte de água)
Manchas intensas: Utilizar sem diluir.

Preparação
- Utilizar óculos, luvas e vestuário de proteção adequado durante a 
aplicação, assegurando a proteção dos olhos e pele. 
- Proteger as zonas envolventes com filme de polietileno para não 
danificar as superfícies adjacentes. 
- Efetuar um teste prévio, numa zona escondida, antes de iniciar 
a aplicação. Os resultados do teste devem ser avaliados 24 horas 
após a aplicação. Caso sejam detetadas alterações na superfície, 
lavar imediatamente com água abundante. Não utilizar jato de 
água no processo de limpeza. 
- Pode provocar danos ou descoloração sobre superfícies pintadas, 
aço inoxidável, latão, alumínio, superfícies calcárias, mármore, 
pedra natural ou cerâmicas muito porosas. É sempre recomendável 
um ensaio prévio, numa zona não visível.  

 Aplicação
Cerâmica e pátios: Humedecer previamente a superfície a tratar 
com água,  por forma a reduzir a absorção de Bostik Décapant 
pour Briques. Aplicar o agente de limpeza desincrustante diluído 
com uma trincha/escova. Deixar atuar por breves minutos e 
remover com bastante água. O agente de limpeza deve SEMPRE 
ser removido com bastante água antes de secar, caso contrário 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição Resultados

Cor Amarelo claro

Consistência Líquida

Densidade 1,05  aprox.

Composição 9.8% ácido clorídrico (HCL)

Temperatura de serviço -10˚C a +25˚C

poderão formar-se manchas brancas no pavimento, muito difíceis 
de remover posteriormente. Não utilizar equipamentos de alta 
pressão (jato de água) no processo de limpeza.  Caso necessário, 
repetir todo o processo anterior. A aplicação sobre cimento 
pigmentado pode provocar descoloração. Limpar as ferramentas 
utilizadas com bastante água logo após a utilização. Repetir a 
limpeza das ferramentas por forma a garantir a eliminação de 
quaisquer vestígios do produto.    
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RENDIMENTO
4m2 por litro, sem diluir.  

LIMPEZA
As ferramentas utilizadas e os vestígios do produto não curado 
devem ser limpos com água. 

CONSERVAÇÃO
Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem 
original fechada, armazenada em local seco, a uma 
temperatura compreendida entre +5˚C e +25˚C, ao abrigo 
do gelo. Armazenar e transportar na posição vertical. 

APRESENTAÇÃO

Refª Embalagem Caixa EAN 

30612460 1L 6 3549212479855

30612462 5L 4 3549212479862

IMPORTANTE
CONSULTAR A FICHA DE SEGURANÇA ANTES DE UTILIZAR O 
PRODUTO.

PRECAUÇÕES
Utilizar apenas em exteriores. Transportar sempre na posição 
vertical, com a tampa bem fechada, por forma a evitar 
quaisquer derrames. Transportar sempre na bagageira 
e nunca no habitáculo. Armazenar sobre uma superfície 
sólida, plana e numa posição segura. O produto liberta 
vapores ácidos que podem provocar descoloração das 
superfícies adjacentes. Pode danificar/dissolver rochas à 
base de carbonato de cálcio (calcários). Não misturar com 
quaisquer outros químicos. Manter afastado de crianças, 
animais ou plantas.   

AVISO LEGAL
Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. 
A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as 
respetivas especificações durante a vigência do seu prazo 
de validade. As informações contidas neste documento 
e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso 
conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser 
responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou 
erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas 
ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data 
em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o 
direito de fazer alterações às formulações dos produtos. 
Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-
se com as informações apresentadas neste documento e/
ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado 
para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e 
fins pretendidos. O método de aplicação, condições de 
armazenagem e transporte escapam ao nosso controle 
direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as 
entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de 
venda, disponíveis mediante solicitação. As informações 
mencionadas neste documento são meramente indicativas.


