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DETERPOXY FICHA TÉCNICA

Detergente para a remoção de resíduos 
de argamassas epóxi

Interior/Exterior Pavimentos 
interiores/exteriores

Composição
DETERPOXY é um detergente composto por uma solução tenso-activa de elevada actividade.

Fornecimento
 - Latas de 1 l

Utilização
DETERPOXY é utilizado para a remoção de resíduos, e sobras de betumação epóxi utilizada para a betumação de 
cerâmica.

Trabalhabilidade e Aplicação
DETERPOXY pode ser aplicado puro ou diluído, de acordo com o grau de resíduos a remover. Quando utilizado sem 
diluição é aplicado de modo uniforme sobre a superfície a tratar. Deixar actuar durante 15-20 minutos, sucessivamente 
remover os resíduos com uma espátula ou esponja abrasiva. Lavar abundantemente.
DETERPOXY pode ser diluído com água 1/5 no caso em que seja necessário limpar restos de juntas, deixando agir 
durante alguns minutos, antes de passar um feltro a limpar. Lavar abundantemente para remover todos os vestígios 
da limpeza.

Observações
• Não usar em mármores ou pedras naturais ou materiais compósitos.
• Não utilizar sobre superfícies de madeira.
• Não usar sobre superfícies em que não se conhecem as características, é sempre aconselhado realizar um teste 

preliminar para evitar problemas.
• Utilizar com meios de proteção individual adequados, tipo luvas de borracha e óculos de proteção.
• Para mais informações consultar a ficha técnica.
DETERPOXY deve ser utilizado no estado original sem mistura de outros produtos, á excepção de água nos 
casos previstos.

Conservação
Conservar em local seco por um período não superior a 24 meses.

Qualidade
DETERPOXY é submetido a um constante controlo nos nossos laboratórios. As matérias-primas utilizadas são 
rigorosamente selecionadas e controladas.
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Características Técnicas
Aspeto Líquido cor de palha
Peso específico 1.010 g/l
Relação de diluíção 1 litro para 5 litros de água
pH > 12
Tempo de espera para lavar 15-20 minutos
Consumos aprox. 150 g/m² de acordo com o grau de resíduos a remover

Os dados apresentados, referem-se a provas de laboratório; com as aplicações práticas na obra, os mesmos podem ser sensivelmente modificados segundo as condições de aplicação. Em todo 
o caso, o utilizador deve controlar a idoneidade do produto para a aplicação prevista, assumindo todas as responsabilidades derivantes do uso. A empresa Fassa reserva-se ao direito de produzir 
modificações técnicas sem nenhum prévio aviso.
Quaisquer especificações técnicas relativas à utilização de produtos Fassa Bortolo de âmbito estrutural ou anti-incêndio apenas terão um caráter de oficialidade se forem fornecidas pela "Assistência 
Técnica" e "Investigação, Desenvolvimento e Sistema de Qualidade" da Fassa Bortolo. Se necessário, contacte a Assistência Técnica através do endereço e-mail area.tecnica@fassabortolo.com.
Lembramos que, para os produtos acima referidos, é necessária uma avaliação por parte do profissional responsável, segundo as normativas vigentes.


