
PROPRIEDADES GERAIS:
O Super Clean Removedor de Ferrugem é um produto desenvolvido para eliminação de manchas de ferru-
gens em mármores, granitos, cerâmicas, porcelanatos e pedras em geral. 

Não contém ácidos e pode ser usado com segurança em mármore lustrado, sem afetar seu brilho. Age de-
pressa e remove a ferrugem sem trabalho.

DADOS TÉCNICOS
Composição: Amônio Tiogliocolato
Rendimento: Varia conforme a macha e o material.
Apresentação:  Caixa com 12 bisnagas de 120g. 

SUPER CLEAN REMOVEDOR DE FERRUGEM
    
              

MODO DE USAR
• Lavar a superfície com água limpa e aguardar secar. 
• Aplicar então com uma espátula ou com uma pá uma camada do Super Clean Removedor de Ferrugem 
numa espessura de 5 mm sobre a mancha de ferrugem a ser removida. 
• Homogeneamente distribuído o produto, ele age sobre a mancha de ferrugem e sua tonalidade passa de 
amarelo-laranja semitransparente original para uma coloração violeta escuro opaco. Tal coloração mostra 
que a reação necessária para a remoção da ferrugem aconteceu. 
• O tempo de ativação do Super Clean Removedor de Ferrugem pode variar notavelmente de acordo com o 
material em que é aplicado e do acabamento do mesmo. Em geral, em material lustrado o tempo é maior. 
• Uma vez reagido, recomenda-se não deixar o Super Clean Removedor de Ferrrugem sobre o material. 
Enxaguar com água abundante e repetir a aplicação se a mancha não desaparecer completamente.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES
• Sempre efetuar um teste antes do uso.
• Nunca reutilize a embalagem vazia.
• Não aplique em superfícies aquecidas.
• Não misture com água na embalagem original.
• Não inalar.
• Manter fora de alcance de crianças e animais domésticos.
• Usar luvas de borracha quando estiver utilizando o produto.
• Após o uso, lavar e secar as mãos. 
• Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar com água em abundância.
• Em caso de ingestão, não provoque vômito, consulte imediatamente um Centro de Intoxicações ou Serviço 
de Saúde, levando consigo o rótulo ou a embalagem do produto.  
• Manter fora de alcance de crianças e animais domésticos.



PROPRIEDADES GERAIS:
Armazenar em sua embalagem original fechada, protegida do sol e do calor.
Válido por 12 meses a partir da data de fabricação impressa embalagem, desde que seguidas as
orientações de armazenamento.


