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Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e pele. Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com 
água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Informações Toxicológicas 
(CIT/RS 0800 721 3000) ou o médico levando o rótulo do produto. Não reutilizar a embalagem vazia. 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

FICHA TÉCNICA
GTR ECO REMOVEDOR
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Cp3032 1L
UNITÁRIA: 1L: 183 alt x 103 larg x 77 comp (mm)
CAIXA MASTER 1L (6 unidades):  190 alt x 210 larg x 235 comp (mm)

CP3033 5L
UNITÁRIA: 5L : 294,5 alt x 188 larg x 134 comp (mm)
CAIXA MASTER 5L (4 unidades):  295 alt x 280larg x 380 comp (mm)

CP3034 20L
UNITÁRIA: 20L : 376,5 alt x 330 larg x 235 comp (mm)

PROPRIEDADES
É um poderoso DESINCRUSTANTE para máquinas, ferramentas e 
equipamentos. Removedor concentrado para fortes incrustações de resíduos de 
concreto, cimento, argamassa e demais resíduos encrustados na superfície de 
maquinários, ferramentas e veículos de fabricação de concreto, como os 
caminhões betoneira. Fórmula exclusiva, premiada e reconhecida na Europa. 
EFICAZ em poucos minutos de ação. GTR age desagregando a argamassa e 
cimento por camadas, promovendo uma remoção progressiva, segura e sem 
impacto ao material. Altamente biodegradável (90%) e ecológico.

Antes de aplicar o produto molhar a superfície a ser tratada. Aplicar uniformemente o produto sobre a superfície 
utilizando um pulverizador de baixa pressão manual, rolo ou pincel. Deixar agir por um tempo mínimo de contato entre 
20-30 minutos para que a solução amoleça e solte os depósitos de concreto e cimento.

Após a aplicação, esfregue a superfície a ser tratada com uma escova de cerdas, a m de acelerar o processo de 
desincrustação por ação mecânica.

Agite bem o produto antes de usar e sempre execute testes preliminares sobre uma pequena área na superfície desejada 
para avaliar a compatibilidade e solidez.
 Utilizar equipamentos de proteção individual adequado antes de iniciar a operação de limpeza. Utilize o produto no 
estado puro.Não diluir.

O tempo de contato depende da espessura do resíduo a ser removido e da temperatura local.

Lavar todas as superfícies tratadas com água limpa em alta pressão.

MODO DE USAR

COMPOSIÇÃO
Composto glicólico formado por moléculas de origem vegetal.

CLASSIFICAÇÃO / ANVISA

PRECAUÇÕES E CUIDADOS

EMBALAGEM

NCM:   2930.90.11   

VALIDADE

RENDIMENTO
· Rendimento por litro: aproximadamente 10m². Valores médios fornecidos a título indicativo.
· O consumo real do produto depende da porosidade da superfície e do nível de impregnação da sujeira.

Validade por 24 meses a partir da data de 
fabricação indicada na embalagem, se em 
embalagem não aberta. 

CÓDIGOS EAN/DUN

1L  EAN: 7898938019187
      DUN:17898938019184

5L  EAN: 7898938019194
      DUN:17898938019191

20L EAN: 7898938019200
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