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1. APRESENTAÇÃO  
DECAP TARTRE  é um concentrado líquido ácido, diluível em água e muito eficaz contra grandes 
depósitos de calcário e tártaros. 
DECAP TARTRE  possui a “Qualidade para contacto com os alimentos” (portaria ministerial de 
05/04/91, relativa aos produtos de limpeza dos recipientes que podem entrar em contacto com géneros 
alimentícios), sendo compatível com os métodos HACCP.  

2. VANTAGENS 
• Económico. 
• Não exige ação mecânica. 
• Elimina os vestígios de óxidos e ferrugem das superfícies.  
• Não ataca borrachas, juntas e materiais plásticos.  
• Deixa uma película protetora nos metais, sem atacar as ligas leves. 
• Não emite vapores nocivos ou corrosivos. 
• Contém antioxidantes. 
• Inócuo para fossas séticas.  

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
• Construção: todas as especialidades (canalizador, serviço de manutenção, multisserviços, etc.). 
• Serviços municipais, serviços técnicos. 
• Piscinas municipais e privadas. 
• Agricultura. 

 

Em tratamento de choque ou manutenção regular de:  
- Instalações sanitárias e torneiras.  
- Eletrodomésticos (resistências, esquentadores, máquinas de lavar, serpentinas, máquinas de café, 

etc.). 
- Antitártaro para lavadoras a alta pressão. 
- Ladrilhos.  

4. MODO DE EMPREGO 
Utiliza-se sempre diluído em água fria ou quente, com aplicação com trincha, boneca embebida ou 
pulverização.  
 
Tratamento de choque:    Diluir 1 l de DECAP TARTRE  em 5 l de água.  
Tratamento de manutenção:   Diluir 1 l de DECAP TARTRE  em 10 a 20 l de água.  
 

Aplicar a solução.  
Deixar atuar durante 5 a 20 minutos, em função do nível de tártaro; em seguida, lavar abundantemente 
com água limpa.  
Repetir se necessário.  
 

Para o tratamento de circuitos de água, serpentinas, etc. 
Injetar o produto no circuito, deixar atuar durante 5 a 10 minutos e lavar.  
DECAP TARTRE desagrega e desincrusta as camadas espessas de tártaro e os depósitos de gordura. 
DECAP TARTRE  deixa uma película protetora nos metais que retarda o aparecimento do tártaro e do 
calcário. 
 

Máquina de lavar: 
O DECAP TARTRE  é utilizado na cuba da máquina tal como numa lavagem normal, à razão de 0,5 l de 
DECAP TARTRE para uma cuba cheia de água. Efetuar um ciclo e proceder a vários ciclos de 
enxaguamento sucessivos. 



DECAP TARTRE  
PRODUTO DE LIMPEZA/DESTARTARIZAÇÃO CONCENTRADO  

 
 

513 – Ed 01/03/2015 
Página 2 de 2 

 

Lavadora a alta pressão: 
DECAP TARTRE  é utilizado no depósito de ácido. 
Introduzir DECAP TARTRE  puro ou diluído a 10 % (correspondente a 1 l de DECAP TARTRE para 10 l 
de água, de acordo com o tipo de lavadora) e ajustar o gota-a-gota em função da dureza da água. 
 

Precauções:  
Repetir a operação em caso de grandes espessuras. 
Não aplicar em alumínio, crómio e aços inoxidáveis. 
Nunca utilizar ou misturar com lixívia ou outros produtos alcalinos. 
 

Aplicação: 

Ferramentas de aplicação : Trincha, boneca embebida, pulverização.  

Diluição : Diluir 1 l de DECAP TARTRE  para 5 a 20 l de água 

Limpeza das ferramentas : Água (não deixar secar) 
 

5. CARACTERÍSTICAS 

Aspeto no 
recipiente 

: Líquido incolor 

Massa volúmica : 1,20 ±0,05 g.cm-3 

Conservação : 1 ano 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 longe de produtos alcalinos. 
• Aconselha-se a utilização de luvas. 
• É necessário realizar sempre um ensaio prévio, uma vez que determinados vidros, espelhos ou 

vidros tingidos podem possuir um tratamento ou uma película superficial suscetível de ficar 
danificada.  

 

 
 

 
 
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 . 


