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1. APRESENTAÇÃO  
D.P.R.  é um pó para remover alcatrões e fuligens, por processo catalítico , sem chama ou sem acção 
manual. 
 

2. VANTAGENS 
• Facilita a limpeza mecânica. 
• Não agressivo para as condutas em inox. 
• Sem exofre (não inflamável). 
• Impede os fogos da chaminé depois do tratamento. 
• Transforma o alcatrão em escórias incombustٕíveis que se descolam das paredes. 

 

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
Usado para todos os tipos de lareiras, abertas ou fechadas. 
 

4. MODO DE EMPREGO 
Polvilhe sobre as brasas ou ao inicio do fogo :  
- tratamento curativo :  
3 colheres de sopa todos os dias durante 8 dias  
 (500 g de D.P.R. no total). 
- tratamento de conservação :  
3 colheres de sopa por semana. 
 

5. CARACTERÍSTICAS 

Aspeto no recipiente : Pó 

Conservação : 24 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 em www.quickfds.fr 
• Não inflamável. 
• Conservar em local seco e fresco. 
• Manter fora do alcançe das crianças. 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 . 

 


