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IMPORTANTE USO DE 
LUVAS E ÓCULOS.

LINHA TELHA

Realizar teste prévio com o produto em uma telha solta para avaliar 
se o resultado é o esperado. 

Aplicar a solução no local a ser limpo com o auxílio de um pulverizador 
ou MOP úmido, deixar agir por 15 minutos e esfregar com fibras. 
Enxaguar posteriormente utilizando água limpa. O produto pode ser 
aplicado no telhado ou com a telha no chão.

Não misturar com produtos ácidos e alcalinos como: detergentes e 
limpadores ácidos.

Não se recomenda o tratamento de superfícies em dias chuvosos 
ou com a umidade relativa do ar muito alta, pois pode comprometer 
a qualidade do serviço. Antes do tratamento da superfície, 
recomendamos pequenos testes, para checar as condições da 
superfície a ser tratada.

É um limpador alcalino especificamente formulado para limpeza leve e pesada em telhas, sem danificar a telha ou causar manchas. Com alto poder 
de ação e baixa espumação, proporciona um excelente desempenho e produtividade. Produto de fácil aplicação não havendo necessidade de mão de 
obra especializada.
Produto NÃO ÁCIDO E NÃO TÓXICO, pode ser utilizado em TODOS OS TIPOS de telhas.

Até 20m² por litro na diluição máxima.

Todos os tipos de telhas.
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. 

1 litro | 5 litros

Líquido
Incolor
Característico
9,5 - 10,5
0,9900 - 1,0100
23,0 - 25,0
2 anos
Butilglicol
4,0 - 6,0
Tensoativo não iônico, solvente, 
alcalinizante, preservante, veículo e essência.

LIMPA TELHAS

Diluir 1L de água para 
200ml de produto

Diluir 1L de água para 
100ml de produto

Diluir 1L de água para 
50ml de produto NÃO SE APLICA

SUJIDADE PESADA SUJIDADE MÉDIA SUJIDADE LEVE LIMPEZA DE 
MANUTENÇÃO


