
 

  

 
Cleaning Paste 

 

PASTA DE LIMPEZA DE FACHADAS 
 
 
 

Produto base:   Fluoreto de Hidrogénio com espessante tixotrópico 
 
Características do produto: Não contém ácido hidrocloridrico 
     Não contém ácido hidrofluorídrico livre 
     pH: 6  
     Viscosidade: 1200 m Pa.s 
     Aglutinante: Água 
     Aspecto: Pasta tixotrópica 
     Vida útil: 2 anos nas embalagens originais 

Armazenar sem congelar 
 
Propriedades: Pasta tixotrópica pronta a usar, ligeiramente ácida, 

para limpeza de fachadas. 
A pasta de limpeza de fachadas CLEANING PASTE, 
não contém ácido hidrocloridrico, não contém ácido 
hidrofluorídrico livre. 
É suave, mas muito eficaz na dissolução da sujidade 
e limpeza superfícial dos materiais de construção 
porosos e de base mineral tais como o clinker, tijolo e 
pedras naturais. 
Devido à baixa acidez da pasta, a perda de material 
na superfície tratada é extremamente baixa. 
Devido à formulação da pasta, não é necessário 
efectuar  molhagem prévia das zonas a limpar. 
Não aparecem manchas de descoloração mesmo nas 
pedras que contêm grandes quantidades de ferro 
(Arenitos amarelos). 
Limpa eficientemente devido à sua formulação 
tixotrópica, pois a pasta não escorre. 

 
Campo de aplicação:  Para todas as superfícies em fachadas feitas com 

clinker, tijolo e pedra natural, bem como para 
esculturas. Não é indicado para alvenaria constituida 
por tijolos de arenitos calcários. 

 
Instruções para utilização: Antes de usar, deve fazer-se sempre uma área de 

experiência num local pouco visível. 
 
 
 



 

  

 
Aplicar o PASTA DE LIMPEZA DE FACHADAS 
uniformemente sobre as superfícies secas que vão 
ser limpas, com uma trincha larga ou com um rolo de 
pele de carneiro. Deve deixar-se a actuar durante 5 a 
30 minutos. Lavar abundantemente com água 
corrente ou água sob pressão ( jacto de alta pressão). 
As áreas localizadas com sujidade mais entranhada, 
devem ser esfregadas com uma escova de piaçaba 
(depois de passar com água). 
Após retirar a sujidade com água, não devem ficar 
nenhuns resíduos do produto. 

 
Atenção: As áreas adjacentes, especialmente o vidro, a 

madeira os metais, etc. devem ser cobertos. Proteger 
também as plantas e árvores. 

 
Rendimentos:   Dependendo do grau de sujidade, aprox. 0,1 kg/m². 
 
Ferramentas:  Escova dura para esfregar, escova larga, rolos de 

pele de carneiro, equipamento para jacto de alta 
pressão. 

 
Duração da embalagem: Pelo menos 1 ano nas embalagens originais, 

armazenar sem congelar. 
 
Tipo de embalagem:   Embalagens plásticas de 1, 5, 10 e 30 kg 
 
Prazo de segurança: Como preparação ligeiramente ácida que é, a pasta 

de limpeza de fachadas é irritante para a pele e olhos. 
Todos os cuidados inerentes ao manuseamento de 
ácidos devem ser respeitados. Assim deve evitar-se o 
contacto com a pele e olhos, usar óculos de protecção 
e luvas e lavar imediatamente os eventuais salpicos 
na pele com água corrente. 

 
Eliminação do produto: A remoção do produto deve ser feita com água 

abundante, sob pressão. Por motivos ecológicos o 
produto deve, antes de ser eliminado, ser préviamente 
neutralizado. 

 
 
 
As recomendações acima referidas foram compiladas de acordo com instruções do fabricante do produto e de 
acordo com os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos e técnicas de aplicação. 
Uma vez que a aplicação destes produtos é feita por terceiros e portanto fora do nosso controle, não nos 
responsabilizamos pola deficiente utilização dos mesmos. 


