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1. APRESENTAÇÃO  
DECAP CIM SF é um decapante líquido concentrado , destinado à decapagem ácida dos excedentes 
de betões e argamassas e à eliminação dos depósitos de calcário e tártaro.  
DECAP CIM SF permite também eliminar os depósitos de gesso, fosfatos, enxofres e vestígios de 
ferrugem, algas línquenes e musgos. 

2. VANTAGENS 
• Muito económico. 
• Ação rápida e eficaz. 
• Contém um inibidor de corrosão que limita a oxidação do metal durante a decapagem.  
• Não ataca o vidro, os plásticos, a cerâmica e as borrachas. 
 

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
• Limpeza das ferramentas: 

� Painéis e cofragens metálicas. 
� Betoneiras, cubas. 
� Colheres de pedreiro, talochas, etc. 

• Eliminação de leitadas de cimento, tártaro ou ferru gem: 
� Antes da aplicação de pinturas e rebocos. 
� Em superfícies verticais, tais como fachadas. 
� Em madeiramentos, beirados, telhas. 

• Destartarização ou limpeza de cascos ou da linha de  água de embarcações e piscinas. 
• Limpeza de portas em carvalho. 

4. MODO DE EMPREGO 
Utiliza-se: Diluído 1 a 9 vezes, em função dos trabalhos. 
   : Puro, seguido de uma lavagem com 1 l de DECAP CIM SF para 20 l de água. 
 
Aplica-se manualmente com trincha  ou com o auxílio de um pulverizador adequado.  
 
Deixar atuar durante alguns minutos (5 a 8 minutos, em função da espessura a eliminar).  
Lavar abundantemente com água limpa.  
Repetir eventualmente a operação, em função do estado do suporte e do resultado pretendido.   
Nunca deixar secar o produto sobre a superfície. 
 
Após a eliminação dos vestígios de corrosão sobre os materiais metálicos. 
Efetuar um tratamento de proteção com DECO’O puro  
Ou PAINT M COVER, seguido do acabamento PAINT M FER. 
 
Recomendação: em superfícies sujas, desengordurar com um produto do tipo NETT NM ou NETT 
PROCLEAN . Deixar agir e lavar depois com água. 
Em suportes sensíveis como as pedras calcárias, neutralizar com o auxílio de um produto alcalino do 
tipo NETT PIERRE. 
 

Atenção : o produto pode esbater a cor dos óxidos de ferro pr esentes em elementos decorativos, tais como 
rebocos. Podem aparecer espetros amarelados em dete rminados materiais (ladrilhos, pedras minerais, 
etc.). Por conseguinte, é preferível efetuar um ens aio antes da aplicação deste produto. 
 
 



 
 

DECAP CIM SF 
DECAPANTE DE CIMENTO EXTRAFORTE 

 
 

512 – Ed 01/04/2014 
Página 2 de 2 

 

Aplicação: 

Ferramentas de 
aplicação : Trincha, pulverizador, boneca embebida 

Diluição : 
1 l + 1 l de água para as limpezas difíceis 
1 l + 2 a 5 l de água para as limpezas normais 
1 l + 6 a 9 l de água para a manutenção regular 

Consumo : 
4 a 10m2/l de solução diluída 

Para estimar o consumo, proceder a um ensaio de ade quação  

Limpeza das 
ferramentas : Água (não deixar secar) 

 

5. CARACTERÍSTICAS 

Composição : Mistura de ácidos, agentes humectantes, aditivos 
diversos 

Aspeto no 
recipiente 

: Líquido amarelo 

pH : 0,5 +/-1 

Massa volúmica : 1,12 ±0,05 g.cm-3 

Conservação : 2 anos 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. 
• Conservar em local limpo e seco ao abrigo das geadas, entre +5 °C e +40 °C. 
• Corrosivo: Proteger as superfícies que não devem ser tratadas, bem como as plantas.  
• Evitar o contacto prolongado com superfícies não porosas pintadas, plásticos, vidro, mármore 

polido ou superfícies esmaltadas e vitrificada (risco de perda de brilho). 
• Atenção: em interiores, existe o risco de oxidação dos metais. 
• Não misturar com lixívia ou com produtos alcalinos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 . 


