É Representante Exclusiva dos produtos SCI

Stone Spray-N-Seal

Descrição
Stone Spray-N-Seal é um impermeabilizante constituído à base de água, que
penetra na pedra natural e protege a sua superfície.
É o produto ideal para os seus pavimentos, revestimentos, bancadas e tampos de
pedra.
Elaborado através de uma combinação especial de polímeros, Stone Spray-N-Seal
cria uma membrana aquo-e-óleo-repelente no interior da pedra em que é aplicado,
prevenindo o aparecimento de manchas ao mesmo tempo que permite a respiração
da pedra e que não altera as suas cores naturais.
É um selante seguro para aplicação interior e exterior. Seguro também na aplicação
em zonas de preparação de alimentos.

Aplicação
Stone Spray-N-Seal pode ser aplicado em granito, mármore, ardósia, terra cotta,
pedra calcária, terrazzo, aglomerados, argamassas de areia, betão, ladrilhos
cerâmicos ou porcelanosos e tijolo.
Impermeabiliza qualquer superfície polida, amaciada, flamejada, envelhecida,
bujardada ou serrada.
Stone Spray-N-Seal é incolor, aquoso, UV transparente e resistente alcalino. Não
amarelece, é permeável, penetrante, não inflamável e anti-derrapante.

Quantidade a Aplicar
Quantidade aproximada de Metros Quadrados
coberta por 1 Litro de Stone Spray-N-Seal
Mármore Polido
Terra Cota
Granito Flamejado
Granito Polido
Ardósia
Aglomerados
Calcário

68
27
19,5
61
44
103
19,5

m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt
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Instruções de Uso
* Teste sempre o produto numa área pequena antes de o aplicar em toda a superfície
desejada

* Qualquer superfície deve estar limpa de qualquer sujidade e absolutamente seca de 6 a 12
horas antes da aplicação do produto (se a sua pedra tem manchas pontuais, estas devem ser
removidas antes de impermeabilizar a superfície)

a) Limpe a bancada usando Marbamist ou Clean Encounters. Para pavimentos
em pedra utilize Marbalex
b) Proteja as superfícies anexas que não deseja impermeabilizar, cobrindo-as
de forma a que não sejam pulverizadas com o selante
c) Pulverize a superfície desejada com o spray cobrindo-a totalmente até que
esteja molhada
d) Quando o produto começar a secar (3-5 minutos após 1ª pulverização)
pulverize a superfície novamente
e) 30 minutos após a aplicação remova o excesso do produto com um pano
branco, macio, limpo e seco
f) Se o excesso do produto secar sob a superfície, volte a pulverizá-la e limpe
de imediato
* No caso da aplicação em pavimentos, volte a pisar a superfície apenas 4 horas
após o processo
* Mantenha a superfície seca durante 24-48 horas (48 horas providenciará uma
melhor protecção)

Benefícios
Protege as superfícies de manchas, previne o desenvolvimento de bactérias e o
aparecimento de humidade no interior e exterior da pedra, bem como previne a
infiltração de sujidade e fluidos. É facilmente aplicável e muito user friendly.

Recomendações
Antes de utilizar o produto deve, sempre, testá-lo numa área pequena.
A pedra deve estar absolutamente limpa de qualquer sujidade e completamente
seca.
Após a aplicação do produto aguarde cerca de 4 horas antes de pisar a superfície e
cerca de 24-48 horas antes de a voltar a humedecer, molhar ou lavar.

Manutenção de Rotina
a) Para limpeza geral de pavimentos utilize Marbalex
b) Para limpeza geral de revestimentos, bancadas e tampos utilize Marbamist
ou Clean EnCounters
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Em Caso de Acidente
Em caso de emergência deve ligar 808 250 143
Caso o produto seja ingerido, beba imediatamente 2 a 3 copos de água e contacte
o seu médico.
Se a inalação for excessiva, apanhe um pouco de ar. Em caso de inconsciência,
chame o seu médico de imediato.
Em contacto com os olhos ou pele, enxagúe com água durante 15 minutos.
Contacte o seu médico se os sintomas permanecerem.
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Stone Spray-N-Seal XP

Descrição
Stone Spray-N-Seal XP é um impermeabilizante que penetra na pedra natural e
protege o interior de materiais super-porosos tais como os calcários, a ardósia e
alguns granitos. Este produto até protege betão e evita que este tipo de materiais
adquiram manchas e sujidade.
Este selante trabalha abaixo da superfície da pedra e é recomendado tanto na
aplicação interior como na exterior.
Stone Spray-N-Seal XP une-se à pedra natural e repele água e contaminantes à
base de óleo, impedindo a pedra de os absorver e deixando-a, ao mesmo tempo,
respirar.
É um selante seguro para aplicação interior e exterior. Seguro também na aplicação
em zonas de preparação de alimentos.

Aplicação
Stone Spray-N-Seal XP pode ser aplicado em granito, mármore, ardósia, terra
cotta, pedra calcária, terrazzo, aglomerados, argamassas de areia, betão, ladrilhos
cerâmicos ou porcelanosos e tijolo.
Impermeabiliza qualquer superfície polida, amaciada, flamejada, envelhecida,
bujardada ou serrada.
Stone Spray-N-Seal XP é incolor, aquoso, UV transparente, resistente ao ácido e
resistente alcalino. Não amarelece, é permeável, penetrante, não inflamável e antiderrapante.

Quantidade a Aplicar
Quantidade aproximada de Metros Quadrados
coberta por 1 Litro de Stone Spray-N-Seal XP
Mármore Polido
Terra Cota
Granito Flamejado
Granito Polido
Ardósia
Aglomerados
Calcário

63,8
24,5
19,6
58,9
39,3
100,6
17,2

m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt
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Instruções de Uso
* Teste sempre o produto numa área pequena antes de o aplicar em toda a superfície
desejada

* Qualquer superfície deve estar limpa de qualquer sujidade de 6 a 12 horas antes da
aplicação do produto e absolutamente seca de 24 a 48 horas antes da aplicação do produto
(48 horas possibilita um melhor desempenho). Se a sua pedra tem manchas pontuais, estas
devem ser removidas antes de impermeabilizar a superfície.

a) Limpe a bancada usando Marbamist ou Clean Encounters. Para pavimentos
em pedra utilize Marbalex
b) Proteja as superfícies anexas que não deseja impermeabilizar, cobrindo-as
de forma a que não sejam pulverizadas com o selante
c) Pulverize a superfície desejada com o spray cobrindo-a totalmente até que
esteja molhada
d) Quando o produto começar a secar (3-5 minutos após 1ª pulverização)
pulverize a superfície novamente
e) 30 minutos após a aplicação remova o excesso do produto com um pano
branco, macio, limpo e seco
f) Se o excesso do produto secar sob a superfície, volte a pulverizá-la e limpe
de imediato
* Para pedras mais porosas repita os passos 3 e 7 uma hora depois da primeira
aplicação.
* No caso da aplicação em pavimentos, volte a pisar a superfície apenas 4 horas
após o processo
* Mantenha a superfície seca durante 24-48 horas (48 horas providenciará uma
melhor protecção)
* Para impermeabilizar argamassa de areia deve trabalhar sobre superfícies secas
há pelo menos 27horas, pulverizar Stone Spray-N-Seal XP encharcando a superfície
e, após 1 hora, remover o excesso com um pano.

Benefícios
Protege as superfícies de manchas, previne o desenvolvimento de bactérias e o
aparecimento de humidade no interior e exterior da pedra, bem como previne a
infiltração de sujidade e fluidos. É facilmente aplicável e muito user friendly.

Recomendações
Antes de utilizar o produto deve, sempre, testá-lo numa área pequena.
A pedra deve estar absolutamente limpa de qualquer sujidade e completamente
seca.
Após a aplicação do produto aguarde cerca de 4 horas antes de pisar a superfície.

Manutenção de Rotina
g) Para limpeza geral de pavimentos utilize Marbalex
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h) Para limpeza geral de revestimentos, bancadas e tampos utilize Marbamist
ou Clean EnCounters

Em Caso de Acidente
Em caso de emergência deve ligar 808 250 143
Caso o produto seja ingerido, beba imediatamente 2 a 3 copos de água e contacte
o seu médico.
Se a inalação for excessiva, apanhe um pouco de ar. Em caso de inconsciência,
chame o seu médico de imediato.
Em contacto com os olhos ou pele, enxagúe com água durante 15 minutos.
Contacte o seu médico se os sintomas permanecerem.
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International Stone Polish

Descrição
International Stone Polish é um excelente protector e reavivante da cor da pedra
natural. Pode aplicá-lo manualmente ou com uma máquina apropriada, em
revestimentos, bancadas e tampos de pedra.
É o produto ideal para obter da pedra uma aparência limpa e brilhante.
International Stone Polish ajuda a prevenir o aparecimento de manchas provocadas
por salpicos de perfume, de cremes, de sumos ou de bebidas alcoólicas.
Previne, igualmente, a formação de dedadas.
Aplicação
International Stone Polish pode ser usado em mármore, granito e calcário polidos.
Em superfícies polidas e amaciadas obtém-se um polimento excelente.
É um repelente de água; é permeável, incolor e inodoro; tem uma secagem rápida.
Trata-se de um reavivante seguro na aplicação em zonas de preparação de
alimentos.
Não deve ser aplicado em pavimentos.

Instruções de uso
a) Vaporize a bancada com Marbamist e limpe-a com uma toalha macia e
limpa.
b) Agite a garrafa.
c) Aplique International Stone Polish sobre a pedra em movimentos circulares,
fazendo alguma pressão e usando um pano macio e seco.
d) Deixe o produto secar até fazer uma névoa.
e) Passe um pano branco limpe e seco em movimentos circulares até obter o
polimento desejado.
f) Se a névoa permanecer na superfície após o polimento, remova-a usando
Marbamist.
Benefícios
International Stone Polish, permite a respiração da pedra. Não é um produto ácido.
e não altera a estrutura cristalina da pedra. É seguro nas superfícies de preparação
de bens alimentares.
Recomendações
Antes de utilizar o produto deve, sempre, testá-lo numa pequena área.
Toda a sujidade deve ser removida antes da utilização deste e a superfície deve
manter-se seca nas 24-48 horas após a sua aplicação.
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Manuseamento
Por se tratar de um produto que contém petróleo destilado, sendo assim
inflamável, deve protegê-lo de zonas quentes e em chamas, e usá-lo em locais
arejados.
Deve mantê-lo longe do alcance de crianças e animais.
Em caso de acidente
Numa emergência deve ligar 808 250 143
Caso ingira International Stone Polish, não provoque o vómito. Chame de imediato
o seu médico.
Se a inalação for excessiva, apanhe um pouco de ar.
No caso de estar insconsciente, chame o médico de imediato.
Em contacto com os olhos ou a pele, enxagúe com água durante 15 minutos.
Contacte o médico se permanecerem alguns sintomas.
Este produto pode ser perigoso ou fatal se ingerido.
Mantenha-o longe do alcance de crianças e ou animais, e longe de zonas de calor,
centelhas ou chamas.
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Marbacream

Descrição
Marbacream é um excelente restaurador do polimento natural das superfícies em
mármore. Pode aplicá-lo em pavimentos, bancadas de cozinha, casas de banho,
paredes, colunas e em todos os tipos de superfície em mármore. Pode usar
Marbacream quer no exterior, quer no interior.
Aplicação
Marbacream pode ser usado em mármore, granito (não o granito negro), terrazzo e
calcário polidos.
Em superfícies polidas e amaciadas obtém-se um polimento excelente.
Remove facilmente dedadas, salpicos e manchas de água.
Quantidade a aplicar
Quantidade aproximada de Metros Quadrados
coberta por 1 Litro de Marbacream
Mármore Polido
Aglomerados
Terrazzo

92 m2/lt
92 m2/lt
92 m2/lt

Instruções de uso
Aplicação manual
a) Vaporize a bancada com Marbamist e limpe-a com uma toalha macia e
limpa.
b) Agite a garrafa de Marbacream, antes de o usar.
c) Deite uns salpicos de água sobre a pedra.
d) Aplique Marbacream sobre a pedra em movimentos circulares, fazendo
alguma pressão e usando um pano branco macio.
e) Passe um pano branco limpe e seco em movimentos circulares até obter o
polimento desejado.
f) Enxagúe com Marbamist.
g) Proteja a superfície com International Stone Polish, excepto se se tratar de
um pavimento.
Aplicação automática em pavimentos
a) Remover toda a sujidade e detritos antes da aplicação de Marbacream.
b) Num processo automático, 30 ml de produto cobrem cerca de 0,50 m2.
c) Aplicar Marbacream no pavimento e em seguida deite alguns salpicos de
água.
d) Começar a escovar directamente o pavimento com uma máquina apropriada
(175 rpm); o creme ficará pastoso durante o processo.
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e) Continuar a escovar até começar a aparecer o brilho natural do mármore e o
produto tiver desaparecido.
f) Enxaguar o chão imediatamente com Marbalex.
g) Escove o pavimento com uma escova limpa.
Benefícios
Marbacream é simples de usar, restaurando em segundos superfícies em mármore,
aglomerados ou terrazzo.
Pode ser aplicado manualmente ou com equipamento automático apropriado, não
deixando vestígios.
Recomendações
Antes de utilizar o produto deve, sempre, testá-lo numa pequena área.
A pedra deve estar protegida por Stone Spray-N-Seal.
Deve calçar luvas e vestuário apropriado. Quando aplicar Marbacream
manualmente, pois contém uma pequena quantidade de petróleo destilado.
Não fume enquanto utiliza o produto.
Manuseamento
O produto deve ser recebido e entregue sem quaisquer danos na embalagem ou
nos rótulos.
Em caso de acidente
Numa emergência deve ligar 808 250 143
Caso ingira Marbacream, não provoque o vómito. Chame de imediato o seu médico.
Se a inalação for excessiva, apanhe um pouco de ar.
No caso de estar inconsciente, chame o médico de imediato.
Em contacto com os olhos ou a pele, enxagúe com água durante 15 minutos.
Contacte o médico se permanecerem alguns sintomas.
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Stone Color Enhancer

Descrição
Stone Color Enhancer está indicado para reavivar e proteger a cor e a textura da
pedra natural.
Aplicação
Stone Color Enhancer abrilhanta qualquer superfície não polida, flamejada,
envelhecida, amaciada, serrada, bujardada ou mesmo rugosa, especialmente a
ardósia.
Pode aplicá-lo em pavimentos, uma vez que é anti-derrapante.
Stone Color Enhancer é um produto reavivante, dissolvente em água, incolor,
transparente. Apesar da sua eficácia selante é permeável permitindo a respiração
da pedra.
Quantidade a aplicar
Quantidade aproximada de Metros Quadrados
coberta por 1 Litro de Stone Color Enhancer
Mármore Envelhecido
Mármore Amaciado
Granito Flamejado
Ardósia

53
68
29
40

m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt

Instruções de uso
Superfícies macias não polidas
a) Varra a superfície de forma a limpar todos os resíduos existentes.
b) Limpe-a com Marbalex.
c) Aplique Stone Color Enhancer com um pano macio e limpo; efectue esta
operação em 4 m2 de cada vez.
d) Passe com o sobre a área a tratar, retirando os excessos de Stone Color
Enhancer.
e) Faça uma segunda aplicação de Stone Color Enhancer, decorridos 10-30
minutos após a primeira.
Superfícies rugosas
a) O processo de tratamento é igual ao anterior, contudo deve usar Stone
Color Enhancer em spray.
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Manutenção
a) Deve limpar as superfícies polidas e rugosas todos os dias.
b) Todas as áreas tratadas com Stone Color Enhancer devem ser limpas
diariamente com Marbalex.
Benefícios
Stone Color Enhancer, realça a cor natural da pedra sem alterar a sua estrutura
cristalina, bem como previne o aparecimento de sujidade, protegendo-a.
É bastante simples de aplicar.
Recomendações
Antes de utilizar o produto deve, sempre, testá-lo numa pequena área.
Não encharque a pedra com Stone Color Enhancer durante a sua aplicação.
Manuseamento
Por se tratar de um produto que contém petróleo destilado, sendo assim
inflamável, deve protegê-lo de zonas quentes e em chamas, e usá-lo em locais
arejados; a sua inalação e perigosa.
O uso de luvas e vestuário de protecção é aconselhável quando o aplica.
Deve mantê-lo longe do alcance de crianças e animais.
Em caso de acidente
Numa emergência deve ligar 808 250 143
Caso ingira Stone Color Enhancer, não provoque o vómito. Chame de imediato o
seu médico.
Se a inalação for excessiva, apanhe um pouco de ar.
No caso de estar insconsciente, chame o médico de imediato.
Em contacto com os olhos ou a pele, enxagúe com água durante 15 minutos.
Contacte o médico se permanecerem alguns sintomas.
Este produto pode ser perigoso ou fatal se ingerido.
Mantenha-o longe do alcance de crianças e ou animais, e longe de zonas de calor,
centelhas ou chamas.
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Marbalex

Descrição
Marbalex é um produto de limpeza de uso diário (ph7), indicado para pavimentos
interiores e exteriores
A limpeza com Marbalex, na sua forma pura, não corrói, nem agride a textura da
pedra, mantendo-lhe a estrutura cristalina.
Pode ser aplicado manualmente (com um pano), ou com a utilização de uma
máquina apropriada para o efeito.
Aplicação
Marbalex pode ser aplicado em granito, mármore, ardósia, terra cotta, calcário,
terrazzo, aglomerados e argamassas de areia.
Limpa qualquer superfície polida, amaciada, flamejada, envelhecida, bujardada ou
serrada.
Trata-se de um produto biodegradável, não tóxico, não corrosivo, não inflamável;
é anti-derrapante, incolor, inodoro e seguro nas zonas em contacto com as mãos.
Quantidade a Aplicar

Quantidade aproximada de Metros Quadrados
coberta por 1 Litro de Marbalex
Mármore e Granito Polido
(aplicado manualmente)
Mármore e Granito Polido
(aplicado automaticamente)
Granito Flamejado
(aplicado automaticamente)

526 m2/lt
1050 m2/lt
763 m2/lt

Instruções de Uso
* Assegure-se de que não se soltam detritos da superfície.
* Limpe-a diariamente.
a) Misture 0,56 dl de Marbalex em 3,78 lt de água quente ou fria e limpe-a
com um pano macio ou esponja. Renove a solução cada 93 m2 ou 186 m2.
b) Se utilizar um pistola de lavagem de alta pressão, deve misturar 1,13 dl de
Marbalex em 3,78 lt de água quente ou fria.
c) Quanto mais concentrado estiver o produto mais intensiva será a limpeza.
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Benefícios
Remove quaisquer detritos que danifiquem a superfície da pedra; evita a
cristalização de resíduos ácidos e a formação de cristais de sal no Inverno.
Marbalex é um produto bastante delicado que não danifica a pedra mesmo que
usado de forma concentrada.
Recomendações
Antes de utilizar o produto deve, sempre, testá-lo numa área pequena.
A pedra natural deve estar protegida com Stone Spray-N-Seal.
Manuseamento
O produto deve ser recebido e entregue sem quaisquer danos na embalagem ou
nos rótulos.
Em caso de acidente
Numa emergência deve ligar 808 250 143
Mantenha todos os produtos químicos fora do alcance das crianças.
Marbalex pode causar irritação gastrointestinal, nos olhos ou na pele.
Não ingira e evite o seu contacto com os olhos e a pele. Caso haja contacto com os
olhos enxagúe-os com água durante 15 minutos. Chame o seu médico se os
sintomas continuarem.
Se houver ingestão, beba 2 a 3 copos de água e contacte o seu médico
imediatamente.

Tons de Pedra – Mármores e Granitos do Mundo
Rua das Piçarras, 64 – Maceira | 2715-646 Montelavar / Portugal
Tel: 219 676 900 | Fax: 219 676 909
E-mail Geral: info@tonsdepedra.com | Website: www.tonsdepedra.com

É Representante Exclusiva dos produtos SCI

Marbamist

Descrição
Marbamist é um spray de limpeza diário, pronto a usar. Pode aplicá-lo em
mármore, granito ou qualquer outra pedra natural (bancadas, tampos de casa de
banho, colunas, paredes), bastando pulverizar.
Marbamist tem um pH7 que não danifica a superfície da pedra, podendo ser
utilizado em áreas de preparação de alimentos.
Aplicação
Marbamist pode ser aplicado em mármore, granito, ardósia, terra cotta, calcário,
terrazzo, aglomerados ou argamassas de areia, quer as suas texturas sejam
polidas, amaciadas ou envelhecidas.
É um produto biodegradável, não inflamável, não tóxico, não corrosivo e incolor.
Pode ser usado diariamente e possui uma fragrância fresca e agradável.
Instruções de uso
a) Pulverizar, na vertical ou na horizontal, a superfície a limpar e passar um
pano absorvente e macio.
b) Se a superfície estiver muito suja deixe o produto actuar durante 2 minutos
e de seguida passe um pano limpo e macio.
Benefícios
Marbamist é seguro e económico. Não contém substâncias alcalinas, ácidas ou
abrasivas que danifiquem a pedra. Contém, apenas, um ingrediente de limpeza que
dissolve os resíduos de gordura. Não deixa vestígios da sua aplicação.
Recomendações
Antes de utilizar o produto deve, sempre, testá-lo numa área pequena.
A pedra natural deve estar protegida por Stone Spray-N-Seal.
Em caso de acidente
Numa emergência deve ligar 808 250 143
Mantenha fora do alcance das crianças todos os produtos químicos.
Marbamist pode causar irritação gastrointestinal, nos olhos ou na pele.
Não ingira e evite o seu contacto com os olhos e a pele. Caso exista contacto com
os olhos enxagúe-os com água durante 15 minutos. Chame o seu médico se os
sintomas permanecerem.
Se houver ingestão, beba 2 a 3 copos de água e contacte o seu médico
imediatamente.
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Marbadan Plus

Descrição
Marbadan Plus é um desinfectante concentrado, pronto a usar desde que adiconado
a um pouco de água. Pode aplicá-lo, diariamente, em mármore, granito ou
qualquer outra pedra natural (bancadas, tampos de casa de banho, colunas,
paredes, pavimentos).Trata-se do produto ideal para fazer desaparecer, das
superfícies alimentares, bactérias como as salmonelas
Marbadan Plus tem um ph neutro que não danifica a superfície da pedra, podendo
ser utilizado em áreas de preparação de alimentos.
Aplicação
Marbadan Plus pode ser aplicado em mármore, granito, ardósia, terra cotta,
calcário, terrazzo, aglomerados ou argamassas de areia, quer as suas texturas
sejam polidas, amaciadas ou envelhecidas.
É um produto de ph neutro, não abrasivo, não corrosivo.
Não requer enxaguamento após utilização.
Pode ser usado diariamente e possui uma agradável fragrância limonada.
Quantidade a Aplicar

Quantidade aproximada de Metros Quadrados
coberta por 1 Litro de Marbadan Plus
Mármore
(aplicado
Mármore
(aplicado
Calcário
(aplicado

e Granito Polido
manualmente)
e Granito Polido
em spray)

245 m2/lt
590 m2/lt
222 m2/lt

automaticamente)

Instruções de uso
Processo de Desinfecção
a) Diluir 6 ml de Marbadan Plus por litro de água quente.
b) Aplicar a solução molhando, cuidadosamente, a superfície com um pano,
uma boneca, uma esponja ou spray.
c) Se usar um spray, pulverize a área a desinfectar a uma distância de 16 cm.
d) Esfregar com uma escova, esponja ou pano.
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Processo de Saneamento
a) Remover todos os detritos da superfície, limpando-a com água.
b) Lavar a área a sanear com um detergente compatível com Marbadan Plus e
enxaguar com água limpa.
c) Aplicar a solução (3 ml/1 L de água) humedecendo, com cuidado, a
superfície a tratar.
d) A superfície deve manter-se molhada, no mínimo, durante 1 minuto, ficando
a secar ao ar.
e) Preparar uma solução nova sempre que pretender aplicar o produto ou
quando verificar se existe alguma sujidade na solução.
f) Em processos de aplicação mecânica/automática a solução não deve ser
reutilizada.
g) E desnecessário o enxaguamento.
Benefícios
Marbadan Plus é muito prático: limpa, desinfecta e desodoriza de uma só vez.
Previne o aparecimento da humidade e elimina odores, próprios das casas banho.
Marbadan Plus é um produto seguro nas zonas de preparação de alimentos.
Recomendações
Antes de utilizar o produto deve, sempre, testá-lo numa área pequena.
Nunca use água a ferver.
A pedra natural deve estar protegida por Stone Spray-N-Seal.
Deixe Marbadan Plus actuar,no mínimo, durante 5 minutos para que incida sobre os
germes.
Em caso de acidente
Numa emergência deve ligar 808 250 143
Mantenha fora do alcance das crianças todos os produtos químicos.
Olhos: Lave-os, imediatamente, com água abundante e com cuidado durante 15
minutos, segurando as pálpebras. Chame o seu médico se persistirem sinais de
irritação.
Pele: Lave com água e sabão, cuidadosamente. Contacte o seu médico se
permanecerem alguns sintomas.
Inalação: Deve levar a vítima para um local arejado e fazer respiração boca à boca
se se justificar. Chame o seu médico se necessário.
Ingestão: Beba 3-4 grandes copos de leite de preferência, ou água. Não provoque o
vómito. Se vomitar, ingira mais líquidos. Se a vítima estiver inconsciente não deve
ingerir nenhum liquido. Numa emergência deve ligar 808 250 143
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Counterrific

Descrição
Counterrific é um desinfectante de uso diário e pronto a usar. Pode aplicá-lo em
mármore, granito ou qualquer outra pedra natural (bancadas, tampos de casa de
banho, colunas, paredes, pavimentos). Trata-se de um produto que previne o
aparecimento de bactérias, entre as quais as salmonelas.
Counterrific tem um ph neutro que não danifica a superfície da pedra, podendo ser
utilizado em áreas de preparação de alimentos.
Aplicação
Counterrific pode ser aplicado em mármore, granito, ardósia, terra cotta, calcário,
terrazzo, aglomerados ou argamassas de areia, ladrilhos cerâmicos ou
porcelanosos, quer as suas texturas sejam polidas, amaciadas ou envelhecidas.
É um produto de ph neutro, não abrasivo, não corrosivo.
Pode ser usado no dia a dia, não necessitando de enxaguamento.
A sua utilização é segura em zonas e equipamentos de preparação de alimentos.
Quantidade a Aplicar

Quantidade aproximada de Metros Quadrados
coberta por 1 Litro de Counterrific
Mármore e Granito Polido
(aplicado em spray)

170 m2/lt

Instruções de uso
Processo de Desinfecção
a) Aplicar Counterrific sobre a superfície com um pano, uma boneca, uma
esponja ou spray, humedecendo-a.
b) Se usar um spray, pulverize a área a desinfectar a uma distância de 16 cm –
não inspire o spray; Cubra os alimentos que existam por perto.
c) Esfregar com uma escova, esponja ou pano.
d) A superfície tratada deve manter-se húmida durante 10 minutos e depois
deve secar ao ar ou ser limpa com um pano.
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Processo de Saneamento
a) Remover todos os detritos da superfície, limpando-a com água.
b) Lavar a área a sanear com um detergente compatível com Counterrific e
enxaguar com água limpa.
c) Aplicar a solução (quantidade proporcional de Counterrific/água)
humedecendo, com cuidado, a superfície a tratar.
d) A superfície deve manter-se molhada, no mínimo, durante 1 minuto, ficando
a secar ao ar.
Benefícios
Counterrific é muito prático, fácil de aplicar (pela sua fórmula em spray) e user
friendly.
Previne o aparecimento da humidade e elimina odores, próprios das casas banho.
Counterrific é um produto seguro nas zonas de preparação de alimentos.
Recomendações
Antes de utilizar o produto deve, sempre, testá-lo numa área pequena.
Nunca o misture com água.
A pedra natural deve estar protegida por Stone Spray-N-Seal.
Use sempre um pano macio e limpo
Deixe Couterrific actuar,no mínimo, durante 5 minutos para que incida sobre os
germes.
Em caso de acidente
Numa emergência deve ligar 808 250 143
Mantenha fora do alcance das crianças todos os produtos químicos.
Olhos: Lave-os, imediatamente, com água abundante e com cuidado durante 15
minutos, segurando as pálpebras. Retire as lentes de contacto após os primeiros 5
minutos. Chame o seu médico se persistirem sinais de irritação.
Pele: Lave com água e sabão, cuidadosamente. Contacte o seu médico se
permanecerem alguns sintomas.
Inalação: Deve levar a vítima para um local arejado e fazer respiração boca à boca
se se justificar. Chame o seu médico se necessário.
Ingestão: Beba 3-4 grandes copos de leite de preferência, ou água. Não provoque o
vómito. Se vomitar, ingira mais líquidos. Se a vítima estiver inconsciente não deve
ingerir nenhum liquido. Numa emergência deve ligar 808 250 143
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Stone Quest

Descrição
Stone Quest é um produto de limpeza de uso diário (ph não ácido), indicado para
pavimentos, paredes e bancadas, interiores e exteriores. É, também, um excelente
removedor da humidade qualquer pedra.
Aplicação
Stone Quest pode ser aplicado em granito, mármore, ardósia, terra cotta, calcário,
terrazzo, aglomerados e argamassas de areia.
Limpa qualquer superfície polida, amaciada, flamejada, envelhecida, bujardada ou
serrada.
Trata-se de um produto biodegradável, não tóxico, não corrosivo, não inflamável;
é anti-derrapante, incolor, inodoro e seguro nas zonas de preparação de alimentos.
Quantidade a Aplicar

Quantidade aproximada de Metros Quadrados
coberta por 1 Litro de Stone Quest
Mármore e Granito Polido
(aplicado manualmente)
Granito Flamejado
(aplicado automaticamente)
Calcário
(aplicado pressão de água)

530 m2/lt
170 m2/lt
245 m2/lt

Instruções de uso
* Assegure-se de que não se soltam detritos da superfície.
* Limpe-a diariamente.
Dilua as seguintes quantidades de Stone Quest em água quente, de acordo com a
sujidade da superfície:

Superfícies pouco sujas
Superfícies sujas
Superfícies muito sujas

15 ml / 1 Lt
47 ml / 1 Lt
78 ml / 1 Lt
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Limpeza de superfície polidas
a) Diluir Stone Quest em água quente de acordo com a tabela anterior.
b) Aplicar a solução com um pano ou boneca.
c) Deixar actuar na superfície durante 1 minuto (em mármore polido e calcário
não exceda 1 minuto).
d) Retirar o excesso com um pano ou boneca.
e) Enxaguar levemente a superfície com Stone Quest.
Limpeza com Spray
a) Diluir Stone Quest à proporção de 29 ml por 1 litro de água quente.
b) Pulverizar a área a limpar, deixando actuar durante 2 minutos (se se tratar
de mármore polido ou calcário não exceda 1 minuto).
c) Retirar o excesso com um pano ou boneca.
d) Enxaguar com Marbalex.
Limpeza automática
a) Diluir 15 ml de Stone Quest por 1 Litro de água quente.
b) Usar o equipamento automático apropriado para este processo.
* Se pretender intensificar a limpeza aumente a quantidade de Stone Quest por
porção de água.
Benefícios
Stone Quest é biodegradavel, não tóxico e inodoro.
Actua rapidamente sobre a área a limpar devido à sua acção de penetração na
pedra.
Recomendações
Antes de utilizar o produto deve, sempre, testá-lo numa área pequena.
A pedra natural deve estar protegida por Stone Spray-N-Seal.
Use sempre um pano macio e limpo
Não o deve usar como um produto de limpeza diário em mármore polido, nem deve
usar Stone Quest concentrado em superfícies polidas.
Manuseamento
O produto deve ser recebido e entregue sem quaisquer danos na embalagem ou
nos rótulos.
Em caso de acidente
Numa emergência deve ligar 808 250 143
Mantenha fora do alcance das crianças todos os produtos químicos.
Pode causar irritação gastrointestinal, nos olhos e na pele.
Olhos: Lave-os, imediatamente, com água abundante e com cuidado durante 15
minutos, segurando as pálpebras. Chame o seu médico se persistirem sinais de
irritação.
Ingestão: Beba 3-4 grandes copos água e contacte o seu médico.
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StoneGlide Wipes

Descrição
Stoneglide Wipes são lenços de limpeza excelentes para uso diário. São práticos:
usa, deita fora e não necessita enxaguar. Pode utilizá-los em mármore, granito ou
qualquer outra pedra natural, formica ou betão (bancadas, tampos de casa de
banho, pavimentos).

Em caso de acidente
Numa emergência deve ligar 808 250 143
Mantenha fora do alcance das crianças todos os produtos químicos.
Pode causar irritação gastrointestinal, nos olhos e na pele.
Olhos: Lave-os, imediatamente, com água abundante e com cuidado durante 15
minutos, segurando as pálpebras. Chame o seu médico se persistirem sinais de
irritação.
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Deep Cleaner For Corian

Descrição
Deep Cleaner for Corian remove as manchas mais persistentes em qualquer tipo de
superfície sólida. A sua fórmula especial remove num instante as manchas mais
profundas, sem necessitar de esfregar com escovas.
Deep Cleaner for Corian penetra nas nódoas, quer sejam de tinta, de óleo ou de
corantes alimentares.
Sendo um produto de limpeza pronto a usar, basta pulverizar e actua em minutos.

Instruções de uso
a) Pulverize a área a limpar.
b) Com uma toalha de papel limpa e seca friccione a superfície. (Nas áreas
mais sujas deixe Deep Cleaner for Corian actuar durante 2 minutos e depois
limpe com a toalha).
c) Para uma limpeza diária recomenda-se usar CleanEnCounters Spray
Cleaner.

Em caso de acidente
Numa emergência deve ligar 808 250 143
Mantenha fora do alcance das crianças todos os produtos químicos.
Olhos: Lave-os, imediatamente, com água abundante e com cuidado durante 15
minutos, segurando as pálpebras. Retire as lentes de contacto após os primeiros 5
minutos. Chame o seu médico se persistirem sinais de irritação.
Pele: Lave com água e sabão, cuidadosamente. Contacte o seu médico se
permanecerem alguns sintomas.
Ingestão: Contacte de imediato o seu médico.
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Clean EnCounters

Descrição
Clean Encounters é um spray de limpeza diário, pronto a usar. Pode aplicá-lo em
mármore, granito ou qualquer outra superfície sólida (bancadas, tampos de casa de
banho, colunas, paredes).
Remove resíduos alimentares, nódoas de óleo ou dedadas num instante, bastando
pulverizar.
Clean Encounters tem um pH7 que não danifica a superfície da pedra, podendo ser
utilizado em áreas de preparação de alimentos.
Aplicação
Clean Encounters pode ser aplicado em mármore, granito ou qualquer outra
superfície sólida, quer as suas texturas sejam polidas ou amaciadas.
É um produto biodegradável, não inflamável, não tóxico, não corrosivo e incolor.
Pode ser usado diariamente e possui uma fragrância citrina.
Instruções de uso
a) Aplicar o spray sobre a superfície a limpar e de seguida passar um pano
absorvente e macio.
b) Nas áreas mais sujas, deixe o produto actuar durante 2 minutos e então
limpe com um pano absorvente e macio.
Benefícios
Clean Encounters é biodegradavel, não tóxico e inodoro.
É um produto pronto a usar.
Não contém substâncias alcalinas, ácidas ou abrasivas que danifiquem a pedra.
Contém, apenas, um ingrediente de limpeza que dissolve os resíduos de gordura.
Não deixa vestígios da sua aplicação.
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Recomendações
Antes de utilizar o produto deve, sempre, testá-lo numa área pequena.
Manuseamento
O produto deve ser recebido e entregue sem quaisquer danos na embalagem ou
nos rótulos.
Em caso de acidente
Numa emergência deve ligar 808 250 143
Mantenha fora do alcance das crianças todos os produtos químicos.
Pode causar irritação gastrointestinal, nos olhos e na pele. Evite o contacto com a
pele e os olhos.
Olhos: Lave-os, imediatamente, com água abundante e com cuidado durante 15
minutos, segurando as pálpebras. Chame o seu médico se persistirem sinais de
irritação.
Ingestão: Beba 3-4 grandes copos água e contacte o seu médico.
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Poultice Powders
( Food Poultice Powder Stain Remover)

Descrição
SCI Poultice Powders consiste num excelente produto de limpeza da pedra,
removendo facilmente as manchas mais profundas.
Existem 6 produtos diferentes, sendo cada um deles indicado, especificamente,
para limpeza de manchas de óleo, tinta, comida, ferrugem, humidade ou urina.
Os produtos estão preparados para usar com água, não necessitando de esfregar
para obter os resultados desejados.
Deve escolher o mais indicado de acordo com o que necessita. O processo de
limpeza é igual para todos estes produtos.
Aplicação
FPP Stain Remover.(indicado para remover nódoas de comida) pode ser aplicado
em granito, mármore, ardósia, terra cotta, calcário, terrazzo, aglomerados,
argamassas de areia, betão, ladrilhos cerâmicos e porcelanosos e tijolo.
Qualquer superfície polida, amaciada, flamejada, envellhecida, bujardada ou
serrada pode ser limpa com FPP Stain Remover.
Trata-se de um produto absorvido facilmente, biodegradável, não tóxico nem
inflamável, sendo suficiente juntar-lhe água para o usar.
Instruções de Uso
* Não use água quente e não aplique o produto se a temperatura ambiente for
inferior a 32º.
a) Misture o pó em água até obter uma pasta mole, mas consistente.
b) Aplique a mistura com uma espátula de madeira.
c) Espalhe uma camada sobre a superfície a limpar; não o faça nas áreas que
não estão sujas.
d) Cubra a pasta com plástico aderente, colando-a nas extremidades com fita
adesiva. Este processo evita que a pasta seque demasiado rapidamente.
e) A pasta deve estar bem seca antes de retirar o plástico. O tempo indicado
para secagem é de 24-48 horas. Se a pasta for retirada antes do tempo, a
sujidade pode não ser removida.
f) Uma vez seca a argamassa, esta deve ser retirada com uma espátula de
madeira.
g) De seguida passe um pano limpe e macio aplicando Marbamist.
h) Se as manchas reaparecerem, repita o processo. É possível que sejam
necessárias mais aplicações até à remoção total das manchas, sobretudo se
tiverem já algum tempo.
i) Se se notar algumas manchas, aplique Marbacream para polir.
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Benefícios
FPP Stain Remover é fácil de aplicar, não requerendo a mistura com qualquer
solvente. Basta adicionar-lhe água para o aplicar. A maioria das superfícies
recupera o aspecto inicial.
Recomendações
FPP Stain Remover deve ser testado numa pequena área antes da sua aplicação na
zona a limpar.
Manuseamento
O produto deve ser recebido e entregue sem quaisquer danos na embalagem ou
nos rótulos.
Em caso de acidente
Numa emergência deve ligar 808 250 143
Olhos: Lave-os, imediatamente, com água abundante e com cuidado durante 15
minutos. Chame o seu médico se persistirem sinais de irritação.
Pele: Lave com água e sabão, cuidadosamente. Contacte o seu médico se
permanecerem alguns sintomas.
Inalação: Deve levar a vítima para um local arejado e fazer respiração boca à boca
se se justificar. Se a pessoa estiver consciente lave a boca e o nariz com água
abundante. Chame o seu médico se necessário.
Ingestão: Chame um médico de imediato ou contacte o número 808 250 143. Não
provoque o vómito. Se a vítima estiver consciente pode beber um copo de água.
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Poultice Powders
( Ink Poultice Powder Stain Remover)

Descrição
SCI Poultice Powders consiste num excelente produto de limpeza da pedra,
removendo facilmente as manchas mais profundas.
Existem 6 produtos diferentes, sendo cada um deles indicado, especificamente,
para limpeza de manchas de óleo, tinta, comida, ferrugem, humidade ou urina.
Os produtos estão preparados para usar com água, não necessitando de esfregar
para obter os resultados desejados.
Deve escolher o mais indicado de acordo com o que necessita. O processo de
limpeza é igual para todos estes produtos.
Aplicação
IPP Stain Remover.(indicado para remover manchas de tinta) pode ser aplicado em
granito, mármore, ardósia, terra cotta, calcário, terrazzo, aglomerados, argamassas
de areia, betão, ladrilhos cerâmicos e porcelanosos e tijolo.
Qualquer superfície polida, amaciada, flamejada, envellhecida, bujardada ou
serrada pode ser limpa com IPP Stain Remover.
Trata-se de um produto absorvido facilmente, biodegradável, não tóxico nem
inflamável, sendo suficiente juntar-lhe água para o usar.
Instruções de Uso
* Não use água quente e não aplique o produto se a temperatura ambiente for
inferior a 32º.
a) Misture o pó em água até obter uma pasta mole, mas consistente.
b) Aplique a mistura com uma espátula de madeira.
c) Espalhe uma camada sobre a superfície a limpar; não o faça nas áreas que
não estão sujas.
d) Cubra a pasta com plástico aderente, colando-a nas extremidades com fita
adesiva. Este processo evita que a pasta seque demasiado rapidamente.
e) A pasta deve estar bem seca antes de retirar o plástico. O tempo indicado
para secagem é de 24-48 horas. Se a pasta for retirada antes do tempo, a
sujidade pode não ser removida.
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f) Uma vez seca a argamassa, esta deve ser retirada com uma espátula de
madeira.
g) De seguida passe um pano limpe e macio aplicando Marbamist.
h) Se as manchas reaparecerem, repita o processo. É possível que sejam
necessárias mais aplicações até à remoção total das manchas, sobretudo se
tiverem já algum tempo.
Se se notar algumas manchas, aplique Marbacream para polir.
Benefícios
IPP Stain Remover é fácil de aplicar, não requerendo a mistura com qualquer
solvente. Basta adicionar-lhe água para o aplicar. A maioria das superfícies
recupera o aspecto inicial.
Recomendações
IPP Stain Remover deve ser testado numa pequena área antes da sua aplicação na
zona a limpar.
Manuseamento
O produto deve ser recebido e entregue sem quaisquer danos na embalagem ou
nos rótulos.
Em caso de acidente
Numa emergência deve ligar 808 250 143
Olhos: Lave-os, imediatamente, com água abundante e com cuidado durante 15
minutos. Chame o seu médico se persistirem sinais de irritação.
Pele: Lave com água e sabão, cuidadosamente. Contacte o seu médico se
permanecerem alguns sintomas.
Inalação: Deve levar a vítima para um local arejado e fazer respiração boca à boca
se se justificar. Se a pessoa estiver consciente lave a boca e o nariz com água
abundante. Chame o seu médico se necessário.
Ingestão: Chame um médico de imediato ou contacte o número 808 250 143. Não
provoque o vómito. Se a vítima estiver consciente pode beber um copo de água.
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Poultice Powders
( Mildew Poultice Powder Stain Remover)

Descrição
SCI Poultice Powders consiste num excelente produto de limpeza da pedra,
removendo facilmente as manchas mais profundas.
Existem 6 produtos diferentes, sendo cada um deles indicado, especificamente,
para limpeza de manchas de óleo, tinta, comida, ferrugem, humidade ou urina.
Os produtos estão preparados para usar com água, não necessitando de esfregar
para obter os resultados desejados.
Deve escolher o mais indicado de acordo com o que necessita. O processo de
limpeza é igual para todos estes produtos.
Aplicação
MPP Stain Remover.(indicado para remover manchas de humidade) pode ser
aplicado em granito, mármore, ardósia, terra cotta, calcário, terrazzo,
aglomerados, argamassas de areia, betão, ladrilhos cerâmicos e porcelanosos e
tijolo.
Qualquer superfície polida, amaciada, flamejada, envellhecida, bujardada ou
serrada pode ser limpa com MPP Stain Remover.
Trata-se de um produto absorvido facilmente, biodegradável, não tóxico nem
inflamável, sendo suficiente juntar-lhe água para o usar.
Instruções de Uso
* Não use água quente e não aplique o produto se a temperatura ambiente for
inferior a 32º.
a) Misture o pó em água até obter uma pasta mole, mas consistente.
b) Aplique a mistura com uma espátula de madeira.
c) Espalhe uma camada sobre a superfície a limpar; não o faça nas áreas que
não estão sujas.
d) Cubra a pasta com plástico aderente, colando-a nas extremidades com fita
adesiva. Este processo evita que a pasta seque demasiado rapidamente.
e) A pasta deve estar bem seca antes de retirar o plástico. O tempo indicado
para secagem é de 24-48 horas. Se a pasta for retirada antes do tempo, a
sujidade pode não ser removida.
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f) Uma vez seca a argamassa, esta deve ser retirada com uma espátula de
madeira.
g) De seguida passe um pano limpe e macio aplicando Marbamist.
h) Se as manchas reaparecerem, repita o processo. É possível que sejam
necessárias mais aplicações até à remoção total das manchas, sobretudo se
tiverem já algum tempo.
i) Se se notar algumas manchas, aplique Marbacream para polir.
Benefícios
MPP Stain Remover é fácil de aplicar, não requerendo a mistura com qualquer
solvente. Basta adicionar-lhe água para o aplicar. A maioria das superfícies
recupera o aspecto inicial.
Recomendações
MPP Stain Remover deve ser testado numa pequena área antes da sua aplicação na
zona a limpar.
Manuseamento
O produto deve ser recebido e entregue sem quaisquer danos na embalagem ou
nos rótulos.
Em caso de acidente
Numa emergência deve ligar 808 250 143
Olhos: Lave-os, imediatamente, com água abundante e com cuidado durante 15
minutos. Chame o seu médico se persistirem sinais de irritação.
Pele: Lave com água e sabão, cuidadosamente. Contacte o seu médico se
permanecerem alguns sintomas.
Inalação: Deve levar a vítima para um local arejado e fazer respiração boca à boca
se se justificar. Se a pessoa estiver consciente lave a boca e o nariz com água
abundante. Chame o seu médico se necessário.
Ingestão: Chame um médico de imediato ou contacte o número 808 250 143. Não
provoque o vómito. Se a vítima estiver consciente pode beber um copo de água.
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Poultice Powders
(Oil Poultice Powder Stain Remover)

Descrição
SCI Poultice Powders consiste num excelente produto de limpeza da pedra,
removendo facilmente as manchas mais profundas.
Existem 6 produtos diferentes, sendo cada um deles indicado, especificamente,
para limpeza de manchas de óleo, tinta, comida, ferrugem, humidade ou urina.
Os produtos estão preparados para usar com água, não necessitando de esfregar
para obter os resultados desejados.
Deve escolher o mais indicado de acordo com o que necessita. O processo de
limpeza é igual para todos estes produtos.
Aplicação
OPP Stain Remover.(indicado para remover manchas de óleo) pode ser aplicado em
granito, mármore, ardósia, terra cotta, calcário, terrazzo, aglomerados, argamassas
de areia, betão, ladrilhos cerâmicos e porcelanosos e tijolo.
Qualquer superfície polida, amaciada, flamejada, envellhecida, bujardada ou
serrada pode ser limpa com OPP Stain Remover.
Trata-se de um produto absorvido facilmente, biodegradável, não tóxico nem
inflamável, sendo suficiente juntar-lhe água para o usar.
Instruções de Uso
* Não use água quente e não aplique o produto se a temperatura ambiente for
inferior a 32º.
a) Misture o pó em água até obter uma pasta mole, mas consistente.
b) Aplique a mistura com uma espátula de madeira.
c) Espalhe uma camada sobre a superfície a limpar; não o faça nas áreas que
não estão sujas.
d) Cubra a pasta com plástico aderente, colando-a nas extremidades com fita
adesiva. Este processo evita que a pasta seque demasiado rapidamente.
e) A pasta deve estar bem seca antes de retirar o plástico. O tempo indicado
para secagem é de 24-48 horas. Se a pasta for retirada antes do tempo, a
sujidade pode não ser removida.
f) Uma vez seca a argamassa, esta deve ser retirada com uma espátula de
madeira.
g) De seguida passe um pano limpe e macio aplicando Marbamist.
h) Se as manchas reaparecerem, repita o processo. É possível que sejam
necessárias mais aplicações até à remoção total das manchas, sobretudo se
tiverem já algum tempo.
i) Se se notar algumas manchas, aplique Marbacream para polir.
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Benefícios
OPP Stain Remover é fácil de aplicar, não requerendo a mistura com qualquer
solvente. Basta adicionar-lhe água para o aplicar. A maioria das superfícies
recupera o aspecto inicial.
Recomendações
OPP Stain Remover deve ser testado numa pequena área antes da sua aplicação na
zona a limpar.
Manuseamento
O produto deve ser recebido e entregue sem quaisquer danos na embalagem ou
nos rótulos.
Em caso de acidente
Numa emergência deve ligar 808 250 143
Olhos: Lave-os, imediatamente, com água abundante e com cuidado durante 15
minutos. Chame o seu médico se persistirem sinais de irritação.
Pele: Lave com água e sabão, cuidadosamente. Contacte o seu médico se
permanecerem alguns sintomas.
Inalação: Deve levar a vítima para um local arejado e fazer respiração boca à boca
se se justificar. Se a pessoa estiver consciente lave a boca e o nariz com água
abundante. Chame o seu médico se necessário.
Ingestão: Chame um médico de imediato ou contacte o número 808 250 143. Não
provoque o vómito. Se a vítima estiver consciente pode beber um copo de água.
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Poultice Powders
( Rust Poultice Powder Stain Remover)

Descrição
SCI Poultice Powders consiste num excelente produto de limpeza da pedra,
removendo facilmente as manchas mais profundas.
Existem 6 produtos diferentes, sendo cada um deles indicado, especificamente,
para limpeza de manchas de óleo, tinta, comida, ferrugem, humidade ou urina.
Os produtos estão preparados para usar com água, não necessitando de esfregar
para obter os resultados desejados.
Deve escolher o mais indicado de acordo com o que necessita. O processo de
limpeza é igual para todos estes produtos.
Aplicação
RPP Stain Remover.(indicado para remover manchas de ferrugem) pode ser
aplicado em granito, mármore, ardósia, terra cotta, calcário, terrazzo,
aglomerados, argamassas de areia, betão, ladrilhos cerâmicos e porcelanosos e
tijolo.
Qualquer superfície polida, amaciada, flamejada, envellhecida, bujardada ou
serrada pode ser limpa com RPP Stain Remover.
Trata-se de um produto absorvido facilmente, biodegradável, não tóxico nem
inflamável, sendo suficiente juntar-lhe água para o usar.
Instruções de Uso
* Não use água quente e não aplique o produto se a temperatura ambiente for
inferior a 32º.
a) Misture o pó em água até obter uma pasta mole, mas consistente.
b) Aplique a mistura com uma espátula de madeira.
c) Espalhe uma camada sobre a superfície a limpar; não o faça nas áreas que
não estão sujas.
d) Cubra a pasta com plástico aderente, colando-a nas extremidades com fita
adesiva. Este processo evita que a pasta seque demasiado rapidamente.
e) A pasta deve estar bem seca antes de retirar o plástico. O tempo indicado
para secagem é de 24-48 horas. Se a pasta for retirada antes do tempo, a
sujidade pode não ser removida.
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f) Uma vez seca a argamassa, esta deve ser retirada com uma espátula de
madeira.
g) De seguida passe um pano limpe e macio aplicando Marbamist.
h) Se as manchas reaparecerem, repita o processo. É possível que sejam
necessárias mais aplicações até à remoção total das manchas, sobretudo se
tiverem já algum tempo.
i) Se se notar algumas manchas, aplique Marbacream para polir.
Benefícios
RPP Stain Remover é fácil de aplicar, não requerendo a mistura com qualquer
solvente. Basta adicionar-lhe água para o aplicar. A maioria das superfícies
recupera o aspecto inicial.
Recomendações
RPP Stain Remover deve ser testado numa pequena área antes da sua aplicação na
zona a limpar.
Manuseamento
O produto deve ser recebido e entregue sem quaisquer danos na embalagem ou
nos rótulos.
Em caso de acidente
Numa emergência deve ligar 808 250 143
Olhos: Lave-os, imediatamente, com água abundante e com cuidado durante 15
minutos. Chame o seu médico se persistirem sinais de irritação.
Pele: Lave com água e sabão, cuidadosamente. Contacte o seu médico se
permanecerem alguns sintomas.
Inalação: Deve levar a vítima para um local arejado e fazer respiração boca à boca
se se justificar. Se a pessoa estiver consciente lave a boca e o nariz com água
abundante. Chame o seu médico se necessário.
Ingestão: Chame um médico de imediato ou contacte o número 808 250 143. Não
provoque o vómito. Se a vítima estiver consciente pode beber um copo de água.
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Poultice Powders
( Plain Poultice Powder Stain Remover)

Descrição
SCI Poultice Powders consiste num excelente produto de limpeza da pedra,
removendo facilmente as manchas mais profundas.
Existem 6 produtos diferentes, sendo cada um deles indicado, especificamente,
para limpeza de manchas de óleo, tinta, comida, ferrugem, humidade ou urina.
Os produtos estão preparados para usar com água, não necessitando de esfregar
para obter os resultados desejados.
Deve escolher o mais indicado de acordo com o que necessita. O processo de
limpeza é igual para todos estes produtos.
Aplicação
PPP Stain Remover.(indicado para remover manchas simples) pode ser aplicado em
granito, mármore, ardósia, terra cotta, calcário, terrazzo, aglomerados, argamassas
de areia, betão, ladrilhos cerâmicos e porcelanosos e tijolo.
Qualquer superfície polida, amaciada, flamejada, envellhecida, bujardada ou
serrada pode ser limpa com PPP Stain Remover.
Trata-se de um produto absorvido facilmente, biodegradável, não tóxico nem
inflamável, sendo suficiente juntar-lhe água para o usar.
Instruções de Uso
* Não use água quente e não aplique o produto se a temperatura ambiente for
inferior a 32º.
a) Misture o pó em água até obter uma pasta mole, mas consistente.
b) Aplique a mistura com uma espátula de madeira.
c) Espalhe uma camada sobre a superfície a limpar; não o faça nas áreas que
não estão sujas.
d) Cubra a pasta com plástico aderente, colando-a nas extremidades com fita
adesiva. Este processo evita que a pasta seque demasiado rapidamente.
e) A pasta deve estar bem seca antes de retirar o plástico. O tempo indicado
para secagem é de 24-48 horas. Se a pasta for retirada antes do tempo, a
sujidade pode não ser removida.
f) Uma vez seca a argamassa, esta deve ser retirada com uma espátula de
madeira.
g) De seguida passe um pano limpe e macio aplicando Marbamist.
h) Se as manchas reaparecerem, repita o processo. É possível que sejam
necessárias mais aplicações até à remoção total das manchas, sobretudo se
tiverem já algum tempo.
i) Se se notar algumas manchas, aplique Marbacream para polir.
Tons de Pedra – Mármores e Granitos do Mundo
Rua das Piçarras, 64 – Maceira | 2715-646 Montelavar / Portugal
Tel: 219 676 900 | Fax: 219 676 909
E-mail Geral: info@tonsdepedra.com | Website: www.tonsdepedra.com

É Representante Exclusiva dos produtos SCI

Benefícios
PPP Stain Remover é fácil de aplicar, não requerendo a mistura com qualquer
solvente. Basta adicionar-lhe água para o aplicar. A maioria das superfícies
recupera o aspecto inicial.
Recomendações
PPP Stain Remover deve ser testado numa pequena área antes da sua aplicação na
zona a limpar.
Manuseamento
O produto deve ser recebido e entregue sem quaisquer danos na embalagem ou
nos rótulos.
Em caso de acidente
Numa emergência deve ligar 808 250 143
Olhos: Lave-os, imediatamente, com água abundante e com cuidado durante 15
minutos. Chame o seu médico se persistirem sinais de irritação.
Pele: Lave com água e sabão, cuidadosamente. Contacte o seu médico se
permanecerem alguns sintomas.
Inalação: Deve levar a vítima para um local arejado e fazer respiração boca à boca
se se justificar. Se a pessoa estiver consciente lave a boca e o nariz com água
abundante. Chame o seu médico se necessário.
Ingestão: Chame um médico de imediato ou contacte o número 808 250 143. Não
provoque o vómito. Se a vítima estiver consciente pode beber um copo de água.
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