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Cor 
Odor

pH
Peso específico (g.cm³)

Viscosidade (cP)
Prazo de validade

Princípio ativo
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Realizar teste prévio com o produto em uma pequena área para 
avaliar se o resultado é o esperado.
Aplique o produto diretamente sobre a mancha e deixe-o agindo 
entre 5 e 10 minutos. Obrigatoriamente o produto em contato com 
a mancha de ferrugem apresentará uma coloração roxa em que a 
sua intensidade irá variar de acordo com o tempo que a mancha de 
ferrugem existe. No caso de manchas em pisos esfregue, enxágue e 
com o uso de pano seque, repita o processo até a remoção total da 
mancha.  Após a remoção total, lave a área com PROCLEAN LIMPA 
PISOS EM GERAL.  Caso a mancha seja em tecidos, umedeça a área, 
aplique algumas gotas do produto sobre a mancha. O produto em 
contato com a mancha apresentará uma coloração roxa, aguarde o 
tempo de ação enxágue bem e pronto, caso a mancha persista repita 
a operação. 
CUIDADO: EM TECIDOS COLORIDOS OU MUITO DELICADOS, 
TESTAR O PRODUTO EM LOCAL NÃO VISÍVEL ANTES DE USAR. 
IMPORTANTE USO DE LUVAS DE BORRACHA. 

É indicado na remoção de manchas de ferrugem em pisos e tecidos. Translúcido, quando entra em contato com a mancha de ferrugem obrigatoriamente 
deve tornar-se roxo. Se não ficar roxo, é sinal que a mancha não é de ferrugem. Remove as manchas sem corroer ou danificar. Indicado para todos os 
tipos de pisos, mesmo os mais delicados como granitos, mármores ou porcelanatos. Nos tecidos muito delicados como seda por exemplo o tempo de 
ação deve ser reduzido.

140ml | 500ml 

Pronto uso.

Indefinido.

Removedor de ferrugem para tecidos e pisos.
Precauções e Segurança
Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e 
contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave 
imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não 
provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações 
ou o médico levando o rótulo do produto. Lave com bastante água 
corrente os objetos e utensílios utilizados como medida antes de 
reutilizá-los. 

Líquido
Transparente à avermelhado
Característico
5,5 - 7,5
0,9900 - 1,0100
23,5 - 25,5
2 anos
Tioglicolato de amônio
48,0 - 50,0
Tioglicolato de amônio e veículo.

TIRA FERRUGEM

IMPORTANTE USO DE LUVAS, 
ÓCULOS E MÁSCARA.


