Boletim Técnico
HIDROREPEL REMOSOLV
Propriedades
HIDROREPELL REMOSOLV é um produto desenvolvido para vários campos de
atuação. Entre elas, age na limpeza de superfícies tais como: pisos, azulejos,
revestimentos em geral e porcelanato. Sua principal característica é eliminar as
manchas de borrachas e outros derivados de petróleo das superfícies, bem como o
auxílio da remoção de excesso de oleofugante e hidrofugante, após a sua aplicação.

Atua também na remoção de algumas ceras utilizadas para armazenagem e transporte
de porcelanatos, geralmente importados.

Denominação Química

Mistura de solventes orgânicos.

Vantagens

As vantagens de aplicação do HIDROREPEL REMOSOLV referem-se aos problemas
ocasionados pela ineficiência de detergente comuns, onde o produto atua interagindo na
superfície, removendo manchas, sujeiras, e apresentando um alto poder de limpeza.

HIDROREPEL REMOSOLV elimina manchas em superfícies provocadas pela má
aplicação de Hidrorepell Oleofugante e Hidrorepell Hidrofugante.

HIDROREPEL REMOSOLV atua removendo a cera sem atacar o porcelanato,
preservando o brilho natural e deixando a superfície pronta para tratamento
(Oleofugação /Hidrofugação) com Hidrorepel Repex Oleofugante.

Dados Técnicos

Aspecto - 25 °C ................................................................................. liquido transparente
Densidade 25°C (g/cm3) ................................................................................ 0,82 – 0,86
Solubilidade em água ........................................................................................ insolúvel
(*) não considerar como especificação
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Instruções de Uso

HIDROREPEL REMOSOLV deve ser aplicado puro, com o auxílio de uma esponja ou
pano em pequenas áreas de aproximadamente 1m² sobre a superfície seca. Deixar o
produto agindo de 5 a 10 minutos para melhor atuação do produto. Caso necessário,
em áreas mais críticas, esfregar com uma esponja.

Atenção: HIDROREPEL REMOSOLV não deve secar sobre a superfície devendo
esta permanecer sempre úmida.

Caso haja necessidade, reaplique uma pequena

quantidade do produto para evitar que seque. Em seguida, lave com detergente neutro e
água abundante, esfregando com uma esponja abrasiva até remoção total do produto.
Finalizar a limpeza com água limpa.

Cuidados: Evitar a aplicação do produto sob o sol. Evitar o contato com metais (portas de
alumínio, móveis, metais sanitários, dobradiças e fechaduras, etc), madeira (portas,
janelas, rodapés, divisórias, paredes, etc.), tintas (paredes, móveis, etc.) e plásticos
(divisórias e/ou guarnições das divisórias, móveis, etc.). Proteger ou isolar essas
superfícies para evitar o contato direto com o produto.

Caso ocorra contato acidental, lavar imediatamente com água em abundância e com
auxílio de uma esponja, limpar o local rapidamente para total remoção do produto.
O rendimento varia de 8 a 12m² por litro, dependendo da superfície aplicada.
Sempre usar material de proteção conforme indicado no item segurança.

Armazenamento/Validade

HIDROREPEL REMOSOLV deve ser armazenado em locais cuja temperatura não
ultrapasse os 35ºC. Manter a embalagem sempre fechada em local coberto, seco e
ventilado e longe de qualquer fonte de ignição, trata-se de um PRODUTO INFLAMÁVEL.
Sob estas condições, tem uma vida útil de 360 dias.

Embalagem

HIDROREPEL REMOSOLV é comercializado em latas de 0,9 e 5 Litros, ou conforme a
embalagem mais conveniente solicitada junto ao departamento comercial.

Revisão 00/Julho 2019

Página 3 de 3

Qualidade

Os produtos NOVA MQB INDUSTRIA QUIMICA S/A, são fabricados sob rigoroso controle
de qualidade, de forma a garantir suas características e desempenho, desde que
sejam corretamente utilizados e estocados.

Segurança

Durante a aplicação do produto deve-se ter cuidados quanto ao seu manuseio, evitando o
contato prolongado com a pele e olhos por meio da utilização de luvas e óculos de
proteção, pois possui solventes orgânicos em sua composição. Recomenda-se a leitura
atenta da Ficha de Segurança do REMOFACIL REMOSOLV. Em caso de ingestão, e
contato com os olhos, procure imediatamente um médico.

Recomendações

Não neutralizar ou incinerar a embalagem vazia. Manter fora do alcance de crianças e animais.

Todos os dados e recomendações constantes em boletins da Nova MQB Indústria Química S.A. são indicações de aplicações
exemplificadas dos nossos produtos. Estes dados correspondem ao atual estado de nossos conhecimentos. Todos os produtos de
nossa empresa são objetos de exames cuidadosos. Porém, COMO O SEU EMPREGO ESTÁ FORA DO NOSSO CONTROLE,
NÃO PODEMOS ACEITAR RESPONSABILIDADES PELOS DANOS DIRETOS OU INDIRETOS, QUE POSSAM RESULTAR DE
UM ARMAZENAMENTO IRREGULAR OU UMA APLICAÇÃO INDEVIDA. Quaisquer esclarecimentos ou dúvidas, consultar nosso
departamento técnico.
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