
DEKA P INODORE 
DECAPANTE INODORO COM SOLVENTES NATURAIS 

 

  CARACTERÍSTICAS GERAIS  
DEKA P INODORE é um dissolvente à base de solventes vegetais, formulado para a remoção de camadas antigas de ceras 

e selantes. Substitui o DEKA P quando os solventes de hidrocarbonetos não são aceitos por problemas de odor. Pode ser 

usado em qualquer tipo de piso, exceto no linóleo que requer um decapante neutro como oDEKA P NEUTRO. 

  MODO DE EMPREGO  
Use DEKA P INODORE na diluição de 15-20% com uma máquina rotativa. No caso de solos difíceis ou superfícies muito 

porosas, aplique DEKA P INODORE não diluído no chão e esfregar com uma máquina rotativa com água morna. Aspirar, 

enxaguar bem com água em abundância e aspirar novamente. 

  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 

Aparência Líquido amarelo 

pH 12.9 ± 0.2 

Densidade 1.036 g/ml 

Conteúdo ativo 41% 
 

Composição química  – Reg. (EC) 648/2004 

- Tensioactivos não iónicos 

- Tensioactivos anionicos 

- Sabão 

 
 

conc. 5-15% 

conc. 5-15% 

conc. < 5% 

O produto contém tensoativos com biodegradabilidade primária de pelo menos 90% e biodegradação aeróbica final em 

conformidade com Reg. (EC) No. 648/2004. 

  ADVERTÊNCIAS  
Não use em linóleo, use DEKA P NEUTRO (pH 7,0). 

Antes de aplicar vernizes ou produtos de proteção, aguarde algumas horas para permitir a evaporação dos solvents 

contidos no produto. Pisos de tijoleira, terracota e terrazzo: antes de aplicar uma nova camada de cera, lave com DETAR 

ou DEKACID a 5-10% e enxague. 

Rótulo Aviso 

Perigoso se ingerido. Causa queimaduras na pele e lesões oculares graves. Pode causar irritação 

respiratória. 

O produto está sujeito aos regulamentos ADR: UN 1719 Class 8 III. 

Leia atentamente a folha de dados de segurança antes de usar. 
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