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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Ligamax Gold Limpeza Pós Obra
Detergente desincrustante

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Ligamax Gold Limpeza Pós Obra a é um detergente de-
sincrustante alcalino indicado para limpeza pós-obra 
simples ou pesada. 

USOS
Especialmente desenvolvido para limpeza de revesti-
mentos cerâmicos, porcelanatos, pastilhas, pedras 
naturais e tijolos à vista, o produto atua como remo-
vedor de resíduos de argamassa colante, rejunta-
mento, cimento, graxas e óleos. Também indicado na 
limpeza dos revestimentos cerâmicos existentes an-
tes da realização do assentamento no sistema de so-
breposição.

▪

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS
Limpeza simples ou pesada▪
Fácil de aplicar▪
Áreas internas e externas▪

DADOS DO PRODUTO

Base química Água, butildiglicol, álcool laurílico etoxilado, alcalinizante, coadjuvante, 
conservante, corante CI 16185 e CI 42090.

Embalagem Frasco de 1 litro

Prazo de validade Validade de 2 (dois) anos a partir da data de fabricação. 
CONSERVAR FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTI-
COS.

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

Consumo CONSUMO ESTIMADO
O produto está pronto para limpeza pesada. Para limpeza média ou leve, 
utilizar a recomendação de diluição conforme tabela no item "rendimen-
to". A proporção da diluição deve ser testada antes do início da limpeza, 
pois este produto pode manchar a superfície do revestimento. Recomen-
da-se realizar o teste em uma pequena área (local discreto, iluminado e de 
fácil acesso para execução e visualização), procedendo a limpeza conforme 
indicado no item aplicação. Caso seja necessário, consultar o fabricante do 
revestimento quanto ao método de limpeza.
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Rendimento Tipo de Limpeza Diluição Rendimento
Leve (1:10) 1 parte de produ-

to para 10 partes de 
água

Aproximadamente 25 
m²

Média (1:5) 1 parte de produto 
para 5 partes de água

Aproximadamente 15 
m²

Pesada Puro Aproximadamente 3 m²

Esta tabela considera valores referenciais de rendimento que podem vari-
ar de acordo com o tipo e grau de sujidade, tipo do revestimento utiliza-
do, porosidade da superfície, etc.

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 aplicar em superfície aquecida. ▪
Não aplicar em pastilhas metálicas.▪

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
CUIDADOS

Para abrir a embalagem, force o lacre girando a tam-
pa. Impedir o contato com os olhos, pele e roupa du-
rante o manuseio. Usar luvas de borracha, óculos de 
proteção e botas de borracha durante a aplicação. 
Cuidado! Perigosa sua ingestão. Evitar inalação ou 
aspiração, contato com os olhos e com a pele. De-
pois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. 
Em caso de inalação ou aspiração remover a vítima 
para local arejado. Em caso de contato com olhos e 
pele, lavar imediatamente com água em abundância. 
Em caso de ingestão não provocar vômito e consul-
tar imediatamente o Centro de Intoxicações (0800-
722-6001) ou o médico levando o rótulo do produto. 

▪

NUNCA REUTILIZE A EMBALAGEM VAZIA. DISPENSE-
A. ÁGUA: PODE FALTAR. NÃO DESPERDICE.

ATENÇÃO
Para limpeza de rejuntamentos, utilizar somente 
após 7 dias da aplicação do rejunte.

▪

Proteger peças metálicas (alumínio, zinco, ferro, co-
bre e etc.), apliques de ouro e pinturas especiais.

▪

Lavar com bastante água corrente os objetos e uten-
sílios utilizados como medida antes de reutilizá-los.

▪

Não misturar com água na embalagem original.▪

MISTURA

DILUIÇÃO 
Verificar se todas as ferramentas estão disponíveis, in-
clusive óculos de segurança e luvas de borracha para 
proteção. Em um recipiente plástico, colocar a quanti-
dade desejada do produto (verificar o tipo de limpeza 
conforme indicação na tabela no item "rendimento" e 
misturar lentamente sobre a água com utensílio de 
plástico.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar todas as ferramentas e equipamentos de apli-
cação com água limpa imediatamente após o uso. Ma-
terial endurecido/curado só poderá ser removido me-
canicamente.

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 Ligamax® 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-
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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-
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.ligamaxgold.com.br
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