RUBSON AQUABLOCK
Spray Antimanchas de
humidade
NATUREZA DO PRODUTO
Solução aquosa de cloro ativo e agentes
tensioativos
DESCRIÇÃO
RUBSON AQUABLOCK é um a solução para a
elim inação de m anchas de hum idade .
É uma solução aquosa branqueadora baseada em
cloro ativo e agentes tensioativos aniónicos, que são
eficazes contra as manchas pretas e verdes,
provenientes da humidade.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
RUBSON AQUABLOCK é o ideal para eliminar as
manchas provenientes da humidade tanto no
interior como no exterior.
Elimina as manchas de humidade em paredes,
fachadas, juntas e azulejos da casa de banho e da
cozinha, as juntas nas divisórias dos chuveiros e
das banheiras…
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PESO ESPECÍFICO
Aprox. 1,05 g/cm 3
APRESENTAÇÃO
Embalagem com pistola pulverizadora de 500ml
ARMAZENAMENTO
3 anos na embalagem original, no interior seco e
fresco. Temperatura entre 5ºC e 25ºC
INDICAÇÕES DE SEGURANÇA
Ver a correspondente Folha de Dados de
Segurança do produto.

MODO DE UTILIZAÇÃO
1. Girar a boca da pistola da posição OFF
(STOP) para a posição aberta (III).
2. Pulverizar o produto sobre as superfícies a
tratar. Deixar atuar o produto durante 10
minutos.
3. Em seguida passar abundante água quente.
No caso de manchas mais difíceis repetir a
aplicação.
4. Secar a superfície com um pano
seco.
5. Voltar a girar a boca da pistola para a posição
de OFF (STOP) e guardar o produto.
Evite o contacto direto com superfícies
delicadas (alumínio, móveis, alcatifas, etc.).
Em caso de dúvida, faça um teste prévio de
compatibilidade.
Uma vez utilizado, guardar a embalagem bem
fechada num lugar fresco e seco.

A presente informação está baseada na nossa experiência prática e testes de laboratório. Devido à grande diversidade de mater iais existentes no mercado e às diferentes formas
de aplicação que estão fora do nosso controlo, recordamos a necessidade de efetuar em cada caso testes práticos e controlos s uficientes para garantir a idoneidade do produto
em cada aplicação concreta. A nossa garantia estende-se unicamente a uniformizar a qualidade dos lotes fornecidos, que são submetidos a rigorosos controlos analíticos, não
podendo exigir-se outras responsabilidades.
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