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As especificações e valores apresentados são indicativos e resultam de ensaios efetuados em condições específicas. Em circunstâncias diferentes poderão 
ocorrer ligeiras alterações. 
O desempenho e as especificações dos produtos dependem não só da correta utilização dos mesmos, bem como das condições a que estes venham a ser 
expostos. Em caso de dúvida aconselha-se a realização de testes prévios e/ou a consulta dos Serviços Técnicos da IDEALTOM. 
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IDEALCLEAN é uma composição de excelente ação germicida, bactericida, formulada à base de 

hidróxido de sódio clorado em solução aquosa, hidróxido de cálcio, estabilizantes, emulsionantes e 

conservantes, conferindo alto poder de limpeza e desincrustação. Não ataca os metais sensíveis, 

materiais sintéticos ou borrachas. 

 

 

IDEALCLEAN é particularmente recomendado para a lavagem e eliminação de fungos, verdetes e 

outros microrganismos em pedra à vista, cimento, telhados, pavimentos, monumentos, estátuas, 

etc. Atua em profundidade eliminando toda a sujidade provocada pelo tempo e pelas intempéries, 

dificultando que volte a ocorrer. 

 

 

 

 

 

 

● Aconselha-se a remoção de excessos de detritos ou partículas soltas antes da lavagem. 

 

 

 

 

 

Descrição 

Aplicações Recomendadas 

Características 

 Unidade Valor 

Densidade 

(NP ISO 2811 – 1 – 99; 23ºC) 
--- 1,00 ± 0,02 

Matéria Ativa % 25 ± 1 

Cor --- Incolor 

Aroma --- Característico, suave 

pH --- 13.0 – 14.0 

Preparação da Superfície 
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Aplicação 

Modo de aplicação: Trincha, rolo ou pistola. 

Diluente: Água. 

Diluição (volume): 1/1  

Tempo de secagem (h), 

23ºC: 

Superficial – 30min a 1h 

Profundidade – 1 a 3h. 

Rendimento: 6-12 m2/l/demão, dependendo do substrato e tipo de aplicação. 

Recomendações gerais: 

Homogeneizar bem antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os 

locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efetuada a 

temperaturas compreendidas entre os 5 e os 35ºC e a humidade 

relativa inferior a 70%. 

Esquema de aplicação: 

Recomenda-se a aplicação de 1 impregnação. 

● Deve-se aplicar o produto de forma generosa, dado que normalmente 

os suportes são bastante porosos e tem alta absorção, começando de 

baixo para cima se a superfície a tratar foi vertical.  

Deixe atuar durante  30 min a 1 hora  e após secagem, deve efetuar 

uma passagem com água limpa sobre pressão forte, a fim de soltar toda 

a sujidade. O produto pode ser diluído de 1/1 em água, consoante a 

necessidade e dificuldade de limpeza. Em substratos com muita 

contaminação aconselhamos o uso do produto concentrado; 

●Aplicar posteriormente à lavagem e com a parede seca, o produto 

IDEALAVA Ref. 883 para uma proteção duradoura, principalmente nos 

casos em que o substrato esteja exposto a ambientes propícios ao 

desenvolvimento de microrganismos como aqueles com elevada 

humidade e pouca luz solar. 

●Após a completa secagem pode aplicar os primários, tintas ou 

vernizes apropriados para o substrato. 
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IDEALCLEAN encontra-se classificado de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) e 

alterações e adequações subsequentes, estando disponível através dos nossos contactos a  Ficha 

de Dados de Segurança para mais informações. 

 

 

IDEALCLEAN deverá ser armazenado na embalagem original, bem fechada, sem diluição e em 

local fresco e seco, ao abrigo do sol. 

 

 

IDEALCLEAN é fornecido em embalagens de 5 e 10L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rua Nª Senhora de Fátima nº3   

Vale da Borra 

Torres Vedras 

2560-050 A-dos-Cunhados, 

 

Tel: 261 982 490 | 261 982 491 | 261 980 070 

Fax: 261 982 492 | 261 980 079 

E-mail: geral@idealtom.com    
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