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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

PortoKoll® Portolab Cleanmax
CleanMax Detergentes Profissionais – Desincrustante Ácido

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
PortoKoll® Portolab Cleanmax é um detergente desin-
crustante ácido desenvolvido para limpeza pós-obra 
simples ou pesada e atua como removedor de resídu-
os de aramassa colante, rejuntamento, cimento, gra-
xas e óleos.

USOS
Limpeza pós-obra simples e pesada▪
Removedor de resíduos de cimento e rejuntamento 
proveniente do assentamento de revestimentos ce-
râmicos, porcelanatos técnicos e esmaltados, tijolos 
à vista e pedras naturais.

▪

Também indicado na limpeza dos revestimentos 
existentes antes da realização do assentamento no 
sistema de sobreposição.

▪

Remove resíduos de argamassa colante, rejuntamen-
to, cimento, graxas e óleos.

▪

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS
Uso profissional▪
Indicado para limpeza pós-obra simples e pesada▪

DADOS DO PRODUTO

Base química Composto à base de Ácido Clorídrico, Nonilfenol Etoxilado, Corante 
C.I 61570 + C.I 19140, Dispersante, Fragrância e Água.

Embalagem Frascos de 20 litros

Prazo de validade Validade de 2 (dois) anos a partir da data de fabricação.

Condições de estocagem Armazenar em local seco, sobre estrados e em pilhas com no máximo 4m 
de altura em sua embalagem original fechada.

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Consumo Tipo de Limpeza Diuição Rendimento
Leve Dilua 1 litro de produto 

em 10 litros de água
aproximadamente 20m²

Média Dilua 1 litro de produto 
em 5 litros de água

aproximadamente 10m²

Pesada Dilua 1 litro de produto 
em 1 litro de água

aproximadamente 5m²
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VALOR BASE DO PRODUTO
Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados 
em testes de laboratórios. Medidas de valores em 
condições reais podem variar devido a condições fora 
de nosso controle.

LIMITAÇÕES
Não indicado para manutenção ou uso diário.▪
Não utilizar em porcelanatos, mármores e granitos.▪
Não aplicar em superfícies aquecidas.▪

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA
Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados 
em testes em laboratório. Valores medidos em condi-
ções reais podem variar devido a fatores fora de nosso 
controle. SEGURANÇA: Recomendamos o uso de equi-
pamento de proteção individual adequado (óculos de 
segurança, luvas de borracha sintética e roupa de pro-
teção) durante o tempo de manuseio do produto. 
Mantenha o produto fora do alcance de crianças e ani-
mais domésticos. PRIMEIROS SOCORROS: Para mais 
informações, consulte a Ficha de Informações sobre 
Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de 
ingestão, não induza o vômito e procure imediata-
mente um médico, levando consigo a embalagem ori-
ginal do produto ou a FISPQ. Não reutilize as embala-
gens contaminadas com produtos. Descarte em local 
adequado, incluindo os resíduos gerados após o con-
sumo, conforme regulamentação local vigente. Reco-
mendamos que sejam recicladas somente embalagens 
não contaminadas pelo produto.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO
APLICAÇÃO

Nunca utilize o produto puro.▪
Efetuar a mistura do produto em água, utilizando um 
recipiente plástico graduado, obedecendo a diluição 
conforme tabela no item "Consumo".

▪

Molhar apenas com água a área de aplicação antes 
da utilização do produto.

▪

Retirar o excesso de água e aplicar a solução sobre a 
superfície a ser limpa, deixando agir de 5 a 10 minu-
tos. Se necessário,esfregar com vassoura ou escova 
de nylon a área de aplicação.

▪

Enxaguar abundantemente com água até a total re-
moção do produto.

▪

Em caso de peças cerâmicas especiais, realizar teste 
prévio em uma pequena área antes da aplicação.

▪

CUIDADOS▪
Proteger do contato direto com o produto utilizando 
vaselina: metais cromados, zincados, apliques em 
ouro, pintura ou consulte o fabricante de peça.

▪

Não aplique em áreas muito grandes para facilitar o 
enxágue final e o intervalo máximo de 10 minutos de 
contato do produto com a peça.

▪

PERIGO: provoca queimadura severa à pele e danos 
aos olhos.

▪

Não inale vapores.▪
Impeça o contato com os olhos, pele e roupas duran-
te o manuseio.

▪

Utilize avental, luvas de borracha e proteja os olhos 
durante a aplicação.

▪

Utilize botas de proteção.▪
Em caso de contato com os olhos lave cuidadosa-
mente com água durante vários minutos. No caso de 
uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. 
Continue enxaguando.

▪

Em caso de contato com a pele (ou o cabelo), retire 
toda a roupa contaminada. Lave a pele com água ou 
tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de 
usá-la novamente.

▪

Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. 
Em caso de inalação, remova a pessoa para um local 
ventilado e em posição que não dificulte a respira-
ção.

▪

Não comer, beber ou fumar durante a aplicação.▪
Em caso de ingestão, lave a boca, não provoque vô-
mito e consulte imediatamente um Centro de Infor-
mação Toxicológica, 0800-722-6001.

▪

Tratamento Específico. Contém Ácido Clorídrico. 
Sempre que possível leve o rótulo ou embalagem do 
produto.

▪

Não armazenar próximo ao calor excessivo.▪
Não aplique em superfície aquecida. • Não misture 
com água na embalagem original. Mantenha o pro-
duto em sua embalagem original.

▪

NUNCA REUTILIZE A EMBALAGEM VAZIA, DISPENSE-
A.

▪

O produto pode manchar e perfurar carpetes, estofa-
dos e roupas.

▪

Para abrir a embalagem, force o lacre girando a tam-
pa. • Não armazenar próximo a produtos alcalinos.

▪

Não armazenar próximo a alimentos.▪

RESTRIÇÕES LOCAIS
Para maiores informações sobre manuseio, estocagem 
e disposição dos resíduos consulte a versão mais re-
cente de nossa Ficha de Segurança do Material que 
contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, 
de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança 
pertinentes.

NOTA LEGAL
As informações e, em particular, as recomendações 
relacionadas à aplicação e à utilização final dos produ-
tos Portokoll® são fornecidas de boa-fé e baseadas no 
conhecimento e na experiência de uso desses produ-
tos, desde que devidamente armazenados, manusea-
dos e aplicados em condições normais. Na prática, as 
variações no estado do material, nas superfícies e nas 
condições de aplicação em campo são de tal forma im-
previsíveis que nenhuma garantia a respeito da co-
mercialização ou aptidão de um determinado produto 
para um determinado fim, nem quaisquer responsabi-
lidades decorrentes de qualquer relacionamento legal 
entre as partes poderão ser inferidas dessas informa-
ções ou de quaisquer recomendações dadas por escri-
to ou por qualquer outro meio. Os direitos de proprie-
dade de terceiros deverão ser observados. Todas as 
encomendas aceitas estão sujeitas às condições de 
venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão 
sempre consultar as versões mais recentes das fichas 
técnicas de cada produto (disponíveis mediante solici-
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tação).

ParexGroup Indústria e Comércio de 
Argamassas Ltda.
Av. Doutor Alberto Jackson Byigton, 
1525
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340
www.portokollpremium.com.br
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