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IDEALAVA é uma solução destinada à limpeza dos mais variados substratos. 

 

 

IDEALAVA é utilizado na construção civil na limpeza de rebocos, betão, pinturas, pedras, telhas, etc. 

O substrato pode ser repintado com sistemas aquosos ou de base solvente. 

 

 

 

 

● Os substratos devem apresentar-se limpos, desengordurados, secos, isentos de partículas soltas, humidade e 

infiltrações. ● Superfícies muito contaminadas com fungos, algas, bactérias ou degradadas pela intempérie, deverão ser 

“branqueadas” previamente por lavagem com hipoclorito de sódio (lixívia) a 10%. ● Para mais informações consultar a 

brochura sobre DICAS PARA UMA BOA PINTURA. 

  

                                                           
 

Descrição 

Aplicações Recomendadas 

Características1 

 Unidade Valor 

Densidade 
(NP ISO 2811 – 1 – 99; 23ºC) 

--- 1,00 ± 0,02 

Cor --- Incolor 

Preparação da Superfície 
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IDEALAVA encontra-se classificado de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) e alterações e adequações 

subsequentes, estando disponível a respectiva Ficha de Dados de Segurança para mais informações. 

 

 

IDEALAVA deverá ser armazenado na embalagem original, bem fechada, sem diluição e em local fresco e seco, ao 

abrigo do sol. 

 

 

IDEALAVA é fornecido em embalagens de 1 e 5L. 

 

 

Aplicação 

Modo de aplicação: Trincha, rolo ou pistola. 

Diluente: Água. 

Esquema de pintura: 
Recomenda-se a aplicação de 2 impregnações, sendo a 2ª 
efectuada com o substrato ainda húmido da 1ª. 

Tempo de secagem (h), 
23ºC: 

Superficial – 1 a 2h. 
Profundidade – 4 a 8h. 

Recomendações gerais: 
Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A 
aplicação deverá ser efectuada a temperaturas compreendidas 
entre os 5 e os 35ºC e a humidade relativa inferior a 70%. 

Segurança 

Armazenamento 

Embalagens 
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