FABYWASH
Solução de lavagem paredes e telhas

Descrição do
Produto:
Características:

Utilização:

Aplicação:

Fabywash é uma solução aquosa de base alcalina para lavagem de substratos no exterior.




Fácil de aplicar;
Rápida atuação;
Remove de forma eficaz gorduras, fungos e algas.

Deve ser utilizado como um auxiliar na lavagem de substratos minerais, tais como em
materiais cerâmicos, telhas, betão, cimento, etc. Não deve ser utilizado em superfícies
metálicas ou outras suscetíveis de corrosão.
Após lavagem, as superfícies devem ser muito bem enxaguadas para eliminação completa do
produto.
1.
2.
3.
4.

Molhar a superfície a tratar;
Aplicar o produto com um pulverizador, pincel ou trincha e deixar atuar durante 20 a
30 minutos;
Se necessário proceder a nova aplicação do FABYWASH;
Eliminar completamente o produto com água limpa. Deixar secar muito bem o
substrato, antes de proceder a uma eventual pintura do mesmo.

O produto não é sujeito a qualquer diluição antes da utilização, no entanto caso se pretenda
fazê-lo, deve adicionar-se produto à água e NUNCA o contrário, por questões de segurança do
utilizador.

Fornecimento:

1L, 5L e 10L

Características:
ASPETO:
RENDIMENTO TEÓRICO:

Líquido incolor de baixa viscosidade
Dependente das condições de aplicação e do tipo de
suporte. A título meramente orientativo indicamos entre
7 e 8 m2 / L / demão

Armazenagem:

O produto deve ser armazenado na sua embalagem original, hermeticamente fechada e a uma
temperatura ambiente compreendida entre 5ºC e 25ºC, por um período médio de 24 meses.

Segurança e
Ambiente:

Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do
produto.
Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.
 É fundamental que sejam tomadas todas as precauções associadas ao manuseamento
de produtos corrosivos.
 Deve utilizar-se sempre luvas e óculos de proteção e evitar os salpicos ou o derrame
do produto em materiais possíveis de sofrer corrosão.
 Não deve ser aplicado sobre superfícies que estejam quentes.

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A Laset Tintas Lda, guarda o direito
de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam
as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da Laset Tintas. Não garantimos resultados em
condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de
vendas estão sujeitas aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda.
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