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ARDEX DGR
Desengordurante

Descrição: 
Líquido de limpeza altamente eficaz no tratamento de gorduras, ceras, etc., cuja ação solúvel facilita 
a limpeza deste tipo de contaminantes. 
Utilizado para a limpeza de superfícies contaminadas com gorduras, óleos e ceras antes da preparação 
mecânica das mesmas. Ideal para aplicação juntamente e antes da utilização de primário tolerante 
aos óleos ARDEX R6E. 
Pode ser utilizado em superfícies húmidas, bem como para limpezas de trinchas, maquinaria, etc. 
 
Modo de aplicação: 
Os depósitos de cera, óleo, outros contaminantes e partes soltas da superfície a tratar devem ser 
eliminados mecanicamente. 
Uma vez eliminados tais depósitos, aplique ARDEX DGR com uma trincha ou escova. Deixe o produto 
atuar durante 3 ou 4 minutos durante os quais os contaminantes serão dissolvidos. De seguida, e 
utilizando um trapo ou vassoura húmidos, enxague a superfície, molhando o trapo em água limpa 
com frequência até que a superfície fique completamente limpa. 
Em contaminações grandes pode ser necessário um segundo tratamento. Em tal caso não será 
necessário esperar que a superfície seque (entre o primeiro e o segundo tratamento). Em contami-
nações muito ligeiras, ARDEX DGR pode ser diluído em água (na proporção de 1:5 a 1:10) deixando 
atuar durante 10 minutos e enxaguando posteriormente tal como descrito anteriormente. 
Em grandes superfícies recomenda-se enxaguar o produto mediante a utilização de máquinas de 
alta pressão de água e aspiradores de líquidos. 
 
Tempo de armazenamento: 
Durante 12 meses na sua embalagem original fechada. 
Eliminação de resíduos: 
Manipulação segura: não deve deitar na canalização comum. Consulte os serviços de uma empresa 
de eliminação de resíduos. Caso contrário, envie para um depósito de resíduos autorizado para 
cumprir as normas locais e nacionais. 
 
Cuidados: 
Mantenha longe de fontes de ignição. 
Não fume. 
Não inale os vapores. 
Utilize em lugares ventilados ou utilizando meios de proteção adequados. 
Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Utilize luvas adequadas e proteção para os olhos 
e cara. Em caso de contacto com os olhos, lave-os imediatamente com bastante água e consulte 
um médico. Depois de entrar em contacto com a pele, lave-a imediatamente com muito sabão e 
água, depois aplique creme hidratante. Mantenha o produto fora do alcance das crianças. No caso 
de inalação transportar o acidentado ao exterior e manter em repouso numa posição confortável 
para respirar. 
Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com s regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais 
vigentes. 
Para mais informações consultar a Ficha de dados de Segurança.

Edição: Novembro de 2019 




