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FICHA TÉCNICA DO PRODUTO 

 

1 - Produto: DIP OBRA LIMPEZA FINAL  

2 - Forma Física: Líquido 

3 - Categoria: Desincrustante Ácido – Venda Restrita à Instituições ou 

Empresas Especializadas.  

4 - Formulação: 

Componentes 

Ácido Clorídrico  

 

5 - Características do produto: 

Produto indicado para remoção de restos de cimento, rejuntes e 
argamassas em ferramentas metálicas utilizadas na construção civil 
(betoneiras, pá, etc.) e juntas. Retira também incrustações secas de material 
de construção em pisos e azulejos. 

 

5.1. Modo de Usar: utilizar, em geral, o produto DIP OBRA LIMPEZA 
FINAL puro (sem diluir) para uma limpeza eficiente. Nunca utilizar em conjunto 
de produtos clorados, amoniacais ou oxidantes (perboratos, percarbonatos e 
similares). Deixar o produto atuar por aproximadamente 10 minutos até 
remoção do material que se deseja retirar da superfície tratada. Enxaguar bem 
a superfície com água limpa.  

 Recomenda-se realizar um teste de superfície onde houver suspeita de 
ataque ao material molhado por parte do DIP OBRA LIMPEZA FINAL. Não 
aplicar em superfícies muito quentes (exposição direta ao sol forte de verão). 
Se necessário, repetir a operação de limpeza deixando o produto atuar por 
aproximadamente 10 minutos. 

6 -  Embalagem: 1L e 5 L. 
 
7 – Precauções: 
 

- Conservar o produto na embalagem original e fechada.  
 
-Armazenar em local bem ventilado, seco e protegido da luz solar direta.   
 
-CUIDADO PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO 

PELA PELE; 

- Não fumar ou comer durante a aplicação;  
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- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço 

de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto;  

-CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E 

ANIMAIS;  

- Não reutilizar as embalagens vazias;  

- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com 

água em abundância e sabão;  

- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água 

corrente em abundância;  

- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado;  

- Existem locais próprios indicados pelas Pref. Municipais, Sec. do Meio 

Ambiente, onde são recolhidas as embalagens vazias para a 

desativação e o descarte;  

- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas e/ou 

animais; 

- Siga corretamente as instruções do rótulo. Evite Acidentes;  

  

8 –EPI’s: 
  
 - Usar roupa protetora, tais como: luvas, óculos de proteção, máscara, 
macacão impermeável e botas. 
 
9 – Informações Toxicológicas: 
 

Antídoto e tratamento: Administrar aproximadamente 30 g de uma 
solução de tiossulfato de sódio a 1% ou leite de magnésia, pode ser útil.  
 
Telefone de emergência: (47) 3379 – 1342 
 
Telefone do Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina 
 
CIT / SC : 0800 643 5252 
 
SAC DIPIL: 0800 702 5152 

 
10 – Prazo de Validade do produto: 02 anos a partir da data de fabricação. 
 

Registro no M.S. (ANVISA): 320570076 

 


