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FICHA TÉCNICA 
 

DERRAPGROU -  TRATAMENTO ANTI-DESLIZANTE 

REF. 04 0012 000 
 
DESCRIÇÃO: 

DERRAPGROU é um inovador produto destinado à correção de pavimentos que provocam quedas por 

escorregamento, é constituído por ácidos inorgânicos, tensioativos e soluções passivadoras. 

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO: 

DERRAPGROU está destinado a corrigir pavimentos vidrados suscetíveis de provocar quedas por 

escorregamento, como casas de banho, balneários, áreas envolventes de piscinas, edifícios públicos, 

rampas, centros comerciais, locais onde foi efetuada uma lavagem, etc. 

DERRAPGROU modifica a estrutura do pavimento onde é aplicado. Cria uma rede de micro poros que 

permite a obtenção das seguintes vantagens: Aumento a superfície de contacto entre o pé/sapato e o 

pavimento. Aumento da fricção e da aderência. Criação um efeito ventosa. 

DERRAPGROU efetua tratamento temporário e não deixa resíduos. É prático e fácil de usar. 

 

MODO DE UTILIZAÇÃO: 

Pulverizar ou aplicar DERRAPGROU puro com um pano por toda a superfície a tratar, deixar atuar (ver 

tabela seguinte). Após o tempo de contacto, enxaguar devidamente com água. Se necessário repetir o 

tratamento. O piso fica imediatamente pronto a transitar. 

Rendimento: 10 a 15m2 dependendo da porosidade da superfície. 

 
LOCAL DE APLICAÇÃO 

 
TEMPO DE TRATAMENTO 

Banheira / Poliban Esmaltado 3-5 Minutos 

Mosaico, Granito Polido 5-10 Minutos 

 

CARACTERITICAS: 

Aspeto: Líquido 

Cor: Incolor 

Aroma: Característico 

 

PRECAUÇÕES:  

Recomenda-se o uso de luvas e óculos de proteção durante toda a manipulação. Em caso de contacto 
com a pele deve-se lavar imediata e abundantemente com água.  
 
APRESENTAÇÃO COMERCIAL:  
O DERRAPGROU é comercializado em embalagens de 250ml, 1L e 5L.  

 
ARMAZENAGEM:  

Não requer cuidados especiais de armazenagem, no entanto deve consultar a FDS. É conveniente agitar 
o produto antes de usar.  
 
VALIDADE:  

O produto tem a validade 24 meses conservado na embalagem original e respeitando as condições de 

Armazenagem. 

Os campos e modos de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiencia devendo ser entendidos como orientação geral. 
Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas 
características. A reserva o direito de alterar os dados que contam nesta ficha sem qualquer aviso prévio. 
Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da GROUHT. 


