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1. APRESENTAÇÃO  
DECAP BIO  é um produto destinado a eliminar os resíduos de betão ou películas de cimento com 
respeito pelas superfícies; graças à sua formulação, protege o ambiente e os utilizadores. 
DECAP BIO  utiliza-se na limpeza de pavimentos de mosaico, materiais de fabrico e manutenção e de 
equipamentos e veículos utilizados em construção. 
Para permitir a visualização da sua ação, forma-se uma espuma fina sobre os suportes, espuma essa 
que limpa os materiais e os veículos. 
A sua ação ocorre através da destruturação do material graças aos tensioativos que atuam rapidamente 
sem alterar os suportes. 

2. VANTAGENS 
• DECAP BIO é um concentrado muito económico. 
• Biodegradável a 90%. 
• Totalmente solúvel em água.  
• Evita a poluição por via das águas de lavagem. 
• Não emite vapores corrosivos (evita a formação de ferrugem e, por 

conseguinte, o desgaste prematuro dos equipamentos e dos 
materiais). 

• Não emite odores característicos nem fumos. 
• Dissolve rápida e eficazmente os resíduos de cimento. 
• Compatível com a maioria dos materiais (sem risco de provocar 

marcas ou danos nos suportes). 
• Não contém ácido clorídrico ou fosfórico. 

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

Eliminação de depósitos de cimento, vestígios de material de descofragem e de oxidação em todas as 
ferramentas e materiais de construção, incluindo: 
centrais de betão, misturadores, basculantes, camiões-betoneira, caleiras, bombas de betão e de 
projeção, andaimes, betoneiras, cofragens (madeira e metal), carrinhos de mão, réguas, grampos, pás, 
escoras, colheres de pedreiro, ancinhos e outros. 
Limpeza de pavimentos de mosaico para eliminar as películas de cimento no final da obra. 
Aplica-se sem atacar os suportes tais como vidro, cerâmica, pinturas, borracha, plástico, PVC, vidro, 
aço, ferro galvanizado, inox, alumínio, etc. 

4. MODO DE EMPREGO 
Produto aplicado com trincha ou por pulverização a baixa pressão (pulverizador, bico azul, jato plano). 
Molhar o suporte antes da aplicação.  
Aplica-se em 1 ou 2 passagens, puro ou diluído com água. 
Puro para as limpezas difíceis/diluído com agua nos outros casos. 
 
Deixar atuar entre 20 e 40 minutos e escovar se necessário.  
Lavar com jato de água e ou com lavadora de alta pressão para neutralizar o efeito do produto. 
 
Se necessário, efetuar uma segunda aplicação se ainda existirem resíduos a limpar.  
Não deixar secar antes de lavar. Se tal acontecer, efetuar uma nova aplicação de DECAP BIO . 
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Aplicação: 
 

 

5. CARACTERÍSTICAS 

Aspeto no 
recipiente 

: Líquido viscoso à base de ácido glicólico 

Massa volúmica : 1,17 ±0,05 g.cm-3 

pH : 1,5 ±0,05 

Conservação : 12 meses na embalagem original fechada 

(Para mais informações, consultar o parágrafo 9 da ficha de dados de segurança). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO 

• Consultar a ficha de dados de segurança do produto emwww.quickfds.fr. 
• Antes de utilizar o produto, efetuar um ensaio prévio. 
• Não utilizar na limpeza de leitadas sobre mosaico e em materiais cimentícios ou betão. 
• Evitar as aplicações em caso de chuva ou geada. 
• Não aplicar a temperaturas muito baixas ou muito elevadas. 
 
As informações da presente ficha técnica são dadas de boa fé e a título indicativo, não pressupondo, seja em que caso for, uma garantia da nossa parte nem a 
nossa responsabilidade ao nível da utilização dos nossos produtos.  Esta ficha técnica anula e substitui todas as versões anteriores. A Compagnie France Chimie 
reserva o direito de alterar os seus produtos e a presente ficha técnica sem aviso prévio. Antes da utilização, o cliente deve certificar-se de que a presente nota não 
foi alterada por uma edição mais recente que possa ter em conta novos dados técnicos.  

Produto destinado exclusivamente a uso profissional . 

Método de aplicação : Trincha ou pulverização. 

Diluição : 

Para as limpezas difíceis 
1 l em 1 l de água para uma aplicação por mês.  
1 l em 3 l de água para uma aplicação por semana. 
1 l em 4 l de água para uma aplicação por dia. 
No inverno, com água quente a 25° no máximo para uma melhor 
eficácia 

Consumo : 1 l de produto diluído para 4 a 9 m2 

Limpeza das ferramentas : Água limpa 

Antes Depois 


