elimina sujidades vegetais

•

Excelente poder desincrustante.

•

Fantástico podere de branqueamento.

•

Efeito Desinfetante

Utilização

Suportes

Produto desinfetante destinado à remoção de líquenes, musgos, bolores, algas,
microrganismos e pequenos moluscos sobre superfícies como: Pedra natural, telhas, betão,
reboco, monomassa, tinta, etc.
Topnet exerce uma forte ação desinfetante/ desincrustante, limpando em profundidade.

Pedra natural;
Telha cerâmica;
Telha de cimento;
Betão;
Reboco;
Pintura (após diluição do produto)

Recomendações
Manter fora do alcance das crianças.
Sobre suportes pintados ou com monomassas coloridas deverá diluir previamente o Topnet,
na proporção 1 litro de Topnet para 2 litros de água.
Proteger todas as zonas que possam ser danificadas com Topnet (madeira, superfícies
pintadas, metais, etc..).
Deve utilizar luvas, óculos protetores e roupa impermeável.
Evitar o contacto com os olhos, zonas mucosas e pele. Em caso acidental, lavar
imediatamente com água em abundância e em caso grave consultar urgentemente
um médico. Deverá ter também em atenção, os salpicos sobre a pele e roupa.
Não misturar com ácido ou outros produtos (pode libertar gases tóxicos).
Lavar as ferramentas/utensílios com água, logo após a utilização de Topnet.
Evitar a aplicação em tempo ventoso ou em pleno sol.
Aplicar em locais bem ventilados.
Utilizar o Topnet em recipientes de plástico limpos.
Respeitar sempre as precauções de emprego e simbologia contidas na embalagem.
Para obter informações mais detalhadas acerca dos dados de segurança, consulte a ficha
de segurança do produto.
Armazenar o Topnet em locais secos e sem incidência direta do sol.
Devido ao curto prazo de validade do produto é recomendável adquirir as quantidades
necessárias para cada aplicação.

Limites de Utilização
Não projetar sobre vegetação próxima ou animais.
Não aplicar com tempo de chuva evitando que ocorra a lavagem do produto ativo.
Não aplicar o Topnet sobre metais (alumínio, estanho, zinco, cobre, etc.).
Não colocar em contato com os alimentos.
Não aplicar sobre suportes gelados ou em risco de gelar nas próximas 24 horas.

Consumo
200ml/m2 dependendo da absorção
do suporte, do modo de aplicação
e da intensidade de sujidade.

Apresentação
Bidon de 5 kg ~ 4,16 litros e 25Kg ~ 20,83 litros

Conservação
3 meses em embalagem fechada em local
seco ao abrigo da luz e do calor.

Preparação do suporte

Composição
Gretar os depósitos relevantes de musgos,
fetos, algas e líquenes com a ajuda de uma
espátula ou escova, evitando deteriorar
o suporte.
O suporte deverá estar seco.

Hipoclorito de sódio e aditivos
específicos.

Características
Massa volúmica: 1200 kg/m3.
pH: 12-13.
Tempo para actuar: 15-30 minutos.
Temperatura de aplicação: 5ºC a 30ºC.

Aplicação
1.

Dependendo do tipo de suporte e da
intensidade da sujidade, poderá diluir
Topnet com água à razão de 1 para 1,
até 1 para 3 litros de água.

2.

Realizar ensaios prévios sobre
pequenas áreas da superfície a limpar.
Aplicar por pulverização de baixa
pressão ou com trincha. Saturar bem
o suporte. Deixar atuar durante algum
tempo, cerca de 15-30 minutos
(mínimo).

3.

Lavar abundantemente com água limpa,
com a ajuda de uma escova ou alta
pressão, (sem danificar o suporte).
Poderá repetir esta operação sempre
que existir sujidades persistentes. Terá
que remover o Topnet na totalidade,
a fim de neutralizar o suporte.

4.

Caso pretenda hidrofugar a superfície
deverá deixar secar o suporte e em
seguida aplicar um hidrofugante,
da gama Silitop.

.
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