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Composição: 
 
ALCALIS - S/C é um desincrustante de alta 
eficácia, constituído por uma mistura química de 
vários tipos de ácidos tratados e agentes 
anticorrosivos. 
 

 

Características: 
 

Aspeto: Líquido 

Cor: Verde 

Aroma: Característico 

Densidade: 1,090 Kg/dm3 + 50 gramas 
 

 

 

Propriedades: 
 
ALCALIS - S/C limpa facilmente todos os tipos de 
pedras. Tem um elevado poder penetrante e 
dispersante que facilita a desincrustação do 
cimento que adere às betoneiras. Não é 
inflamável. Tem ação anticorrosiva. Reduz a mão 
de obra na limpeza e aumenta o tempo de vida útil 
das betoneiras. 
 

Campo de Aplicação: 
 
ALCALIS - S/C limpa e desincrusta com grande 
eficácia todos os tipos de pedra em superfícies, 
frontarias e fachadas de monumentos nacionais e 
estátuas em todos os tipos de pedra, mármores, 
granitos, etc.  
Destina-se ainda à limpeza e desincrustação das 
camadas de cimento que aderem às betoneiras e 
moldes metálicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo de Emprego: 
 
ALCALIS - S/C deve aplicar-se diretamente, puro 
ou diluído, de acordo com a superfície a limpar, 
deixando atuar durante algum tempo e 
seguidamente passar com jato de água em 
abundância. 

 
Precauções: 
 
Dado que se trata de um produto com alto poder 
de limpeza e com base ácido, recomenda-se o 
uso de luvas e óculos de proteção. Em caso de 
contacto com a pele deve-se lavar imediata e 
abundantemente com água. 
 

 

 

 

 

 
As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-

se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer 

momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada 

pela Lisquimica, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por 

danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada. 
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