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Linha casa

    LIMPA E REMOVE encardido em pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, 
pedras decorativas e porcelanato.
    É um poderoso decapante a base de ácido orgânico sem a necessidade 
de neutralização após enxágue. Com fórmula revolucionária patenteada 
capaz de agir com rapidez na mais difícil impregnação orgânica ou mineral.

    REJUNTE NOVO não é agressivo como os produtos similares do mercado, 
pois não contém ácido muriático, fosfórico ou sulfúrico, não danica 
superfícies, nem mesmo as mais frágeis, tais como metal, vidro, borracha 
e tintas esmaltadas. Preserva as superfícies minais sem danicá-las.

EMBALAGEM

RENDIMENTO

500 ml

5 m²

CAIXA 12 Un.



MODO DE USAR

Agite bem antes de usar e efetue sempre um teste sobre uma amostra da superfície a tratar antes da aplicação 

denitiva.

Aplicar o produto diretamente sobre o rejunte e deixar agir por 1 minuto.

Remova a sujeira com um pano ou escova e depois enxágue.

 

Pode-se utilizar uma lavadora de alta pressão para enxaguar as áreas e otimizar o tempo de remoção.

Linha casa



Linha casa

APLICAÇÕES



Linha casa

Sem agentes abrasivos.
Ação rápida e profunda.
Mais eficiente.
Não altera a cor das superficies.
Não Mancha.
Fácil e rápido de aplicar.
Isento de petróleo e solvente de cloro.  
Produtos à base de solventes orgânicos.  

 

Baixo VOC.   

80% biodegradável. 
 

PROPRIEDADES



Linha casa

RENDIMENTO

   Rendimento por embalagem : até100 metros linear.  

   Valores médios fornecidos a título indicativo. 

O consumo real do produto depende da porosidade da superfície e do nível 
de impregnação da tinta. 

 
 

 
 

SEGURANÇA

   Manter fora do alcance de crianças e animais; 
   Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente 
com água; 
   Usar roupas de proteção adequadas (luvas e óculos); 
   Em caso de acidente ou mal-estar consultar imediatamente um médico (se 
possível mostrar o rótulo). 

 
 

 
 
 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

   Composto glicólico formado por moléculas de origem vegetal.
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  www.econano.eco.br
comercial@performance.eco.br
+55 (41) 3667-3942


