SELANTES E DETERGENTES / SELANTES STARLIKE®

MONOMIX CLEANER GEL
DETERGENTE ECOLÓGICO PARA A REMOÇÃO DOS
RESÍDUOS DOS REJUNTAMENTOS FEITOS COM O SELANTE
POLIURETÂNICO DE ÁGUA, MONOCOMPONENTE PRONTO A
SER UTILIZADO STARLIKE® MONOMIX
DESCRIÇÃO

MOMOMIX CLEANER GEL é um detergente ecológico de pH neutro,
delicado sobre as superfícies cerâmicas, constituído por ingredientes
derivados de substâncias naturais totalmente biodegradáveis..

CAMPOS DE APLICAÇÃO

MOMOMIX CLEANER GEL e um produto de limpeza específico para a
remoção dos ladrilhos e dos mosaicos de vidros dos resíduos resinosos
de rejuntamentos realizados com a argamassa polimérica para juntas
STARLIKE® MONOMIX. A sua viscosidade especial torna-o também
adequado para aplicações em paredes sem vazamentos. O produto é
eficaz sobre os resíduos superficiais sem danificar a argamassa polimérica aplicada nas juntas. MOMOMIX CLEANER GEL é adequado também como desengordurante de superfícies cerâmicas de contacto com
substâncias alimentares, como no caso de superfícies de cozinha.

DADOS IDENTIFICATIVOS
Aspeto

Gel transparente incolor

Cheiro

Característico

Peso específico da massa

995 ± 10 g/l

pH (5% em água)

6,5-7,5

Classificação aduaneira

3402 90 90

Tempo de conservação

Consumo

APLICAÇÃO

A remoção de eventuais marcas transparentes em superfícies de cerâmica ou de mosaicos devidos à formação de película da resina contida
na argamassa polimérica STARLIKE® MONOMIX, deve ser feita após
pelo menos 24 horas da estucagem com o produto de limpeza neutro
MOMOMIX CLEANER GEL. Distribuir o produto puro na superfície e
após poucos minutos passar com o feltro branco (art. 109/G), passar
com a espuma húmida e secar a superfície com um pano limpo. Recomenda-se a aplicação do produto de limpeza MONOMIX CLEANER
GEL em áreas não muito grandes (cerca de 1-2 m2) de modo a não
deixá-lo em contacto com o rejuntamento por mais de 5-7 minutos.

1-2

m2

24 meses nas embalagens
originais fechadas num local
fresco e seco. Proteger contra
o gelo..
10 m2 / por embalagem

DADOS DE APLICAÇÃO
Equipamento

Feltro branco (art. 109/G) e
esponja

Temperaturas de aplicação permitidas De +5°C a +30°C

Tempo de espera para a limpeza

Após pelo menos 24 horas do
rejuntamento com STARLIKE®
MONOMIX

Tempo máximo de contacto no
rejuntamento

Não superior a 5-7 minutos

EMBALAGENS

Frascos com pulverizador de 0,75 litros. Caixas de 12 peças.

INFORMAÇÕES SOBRE A SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança do produto disponível sob pedido.

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL

ADVERTÊNCIAS

• Utilizar o produto puro não diluído
• A limpeza com MOMOMIX CLEANER GEL deve ser feita após pelo
menos 24 horas do rejuntamento com STARLIKE® MONOMIX.
• Não utilizar o produto para aplicações não indicadas na presente ficha
técnica.

Apesar das informações apresentadas nesta ficha serem fruto da nossa melhor experiência, possuem um valor meramente indicativo.
Cada caso específico deve ser submetido a testes práticos preliminares por parte do
utilizador que assume toda a responsabilidade pelo resultado final do trabalho..
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