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Página 1 - LIMPEZA DE DECKS

8025 
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Concentrado altamente eficaz para limpeza de decks 
em madeira não tratada ou oleada. Utilização fácil e 
rápida.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
Retirar a sujidade sobre a superfície da madeira com 
uma vassoura resistente ou com uma escova manual. 

NOTA
Evitar o contacto directo com plantas naturais e or-
namentais. Para renovar/tratar áreas acinzentadas, 
recomenda-se a utilização de Osmo Restaurador de 
Madeira Power Gel. Depois da superfície estar seca, 
recomenda-se a aplicação de um Óleo para Decks 
pigmentado (por exemplo, Óleo de Bangkirai ou Óleo 
de Riga).

INGREDIENTES
5-15% de tensidos aniónicos; <5% tensidos não-
iónicos. 
Informações detalhadas sobre os ingredientes dis-
poníveis mediante pedido.

ARMAZENAMENTO
O produto tem uma validade de 5 anos ou superior, se 
a lata for mantida seca, firmemente fechada e arma-
zenada a temperaturas entre 5 e 35ºC. Não expor ao 
gelo ou frio extremo durante o transporte! 

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
Manter fora do alcance das crianças.
Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a 
embalagem ou o rótulo.
Ficha de segurança fornecida a pedido.

RESÍDUOS
A eliminação dos resíduos do produto e da 
embalagem vazia deverá ser feita de acordo com as 
orientações e normas locais. Só podem ser 
recicladas as embalagens completamente vazias.

LIMPEZA DOS UTENSÍLIOS
Imediatamente após utilização, com água e sabão.

MODO DE APLICAÇÃO
Adicione Osmo Limpeza de Decks à água de lavagem 
(a dosagem depende do nível de sujidade, sendo de 
1:25 para sujidade normal, podendo ser aumentada 
até uma proporção máxima de 1:1). Para aplicar o 
produto mecanicamente, recomenda-se a utilização 
da Máquina de Limpeza para Pavimentos e Decks 
Osmo. Após a limpeza, passe com água limpa.

 

1 DEMÃO

30-100 m²/ 1l

LIMPEZA DE DECKS
Remove sujidade e manchas sem 
esforço!

USO RECOMENDADO
Limpeza de Decks Osmo é um produto adequado 
para limpeza de qualquer deck em madeira, bem 
como cercas, portões e mobiliário de jardim em ma-
deira.

DADOS TÉCNICOS
Gravidade específica: 1.01-1.03 g/cm³
Odor: ligeiro/suave, inodoro após secagem.
Valor de pH a 20°C: 10.9.

RENDIMENTO
1 litro cobre aprox. 30-100 m² com uma demão (de-
pendendo do nível de sujidade e de manchas).
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A informação mencionada acima resulta apenas do 
nosso conhecimento e experiência, não implicando 
qualquer responsabilidade.

TONALIDADES DE COR
8025 Incolor

TAMANHOS DA LATA
1 L; 5L.


