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AC 4008 DESINCRUSTANTE E DESOXIDANTE 

CONCENTRADO 
 
 

DESCRIÇÃO 
 

Produto constituído por uma mistura sinérgica de ácidos inorgânicos, agentes tensioativos e inibidores de 
corrosão. 
 

PROPRIEDADES 
 

Remove facilmente incrustações calcárias, silicatos e as manchas amarelas de óxido de ferro, que se 
depositam nas superfícies expostas as condições atmosféricas. Melhora o aspeto das superfícies. Miscível 
com água em todas as proporções e de fácil remoção por enxaguamento.  
 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 
 

Eficaz na desincrustação e desoxidação em pavimentos, paredes, equipamentos mecânicos e superfícies 
sujeitas a incrustações. 
 

MODO DE APLICAÇÃO 
 

Recomenda-se diluições até 5% (1:20) em água. Pode ser utilizado por pulverização, escova ou imersão da 
superfície a limpar. Deixe atuar alguns minutos e caso se verifique necessário esfregar com uma escova. 
Finalizar enxaguando, de preferência com água sob pressão. 
 

DADOS TÉCNICOS 
 

Aspeto: Líquido transparente 
Cor: Vermelho 
Densidade: 1,18 ± 0,03 g/cm3 
Odor: Característico a ácido 
pH(1%): 1,5 ± 0,5 
 

ARMAZENAGEM E VALIDADE 
 

Armazenar fechado nas embalagens de origem, em local seco, ao abrigo do sol e de temperaturas 
extremas. Validade de um ano a partir da data de fabrico. 
 

RECOMENDAÇÕES 
 

Não deve ser utilizado em superfícies de alumínio anodizado ou mármores polidos. Não expor os metais a 
um tempo prolongado de contacto. Não misturar com outros produtos. Usar luvas impermeáveis durante 
a aplicação. 
 

FORNECIMENTO 
 

Embalagens de polietileno de várias capacidades. 


