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Composição: 
 
ANDEQ - LIS é um composto inorgânico de base ácida, 
agentes humectantes, dispersantes e emulsionantes. 
 

 

Características: 
 

Aspeto: Líquido 

Cor: Incolor 

Aroma: Eucalipto 

pH (solução a 1 %):  N.A. 

Densidade: 1,080 Kg/dm3 + 50 gramas 

Rendimento: 7,5 / 12,5 m2 por Kg 
 

 

Propriedades: 
 
ANDEQ - LIS é um composto de base ácida que 
desvitrifica os diversos tipos de mármore, para evitar o 
escorregamento quando estão húmidos, reduzindo 
desta forma, o risco de acidente ou quedas.  ANDEQ - 
LIS é um produto de fácil aplicação, mesmo para 
pequenas superfícies de pedra, eliminando o brilho e 
formando pequenas cavidades praticamente invisíveis 
que, em contato com as solas dos sapatos, fazem de 
pequenas ventosas, para evitar o escorregamento. Não 
é combustível nem inflamável. Não deixa resíduo. Após 
tratamento devem os pisos ser conveniente lavados 
com água, ficando completamente limpos. 
 

Campo de Aplicação: 
 
ANDEQ - LIS aplica-se em todas as superfícies lisas, 
opacas, polidas e brilhantes de pedra mármore ou 
outras, ricas em carbonato de cálcio, tais como 
ladrilhos, mosaicos, cerâmicos, granitos, betão e 
alguns xistos e ardósias, muito lisos, em pavimentos, 
escadas, terraços, banheiras, etc. Pode ainda remover 
pequenos resíduos de ferrugem e outras incrustações 
minerais nas cantarias de edifícios antigos. 

 

 

 
 
 
Modo de Emprego: 

 
Recomenda-se a aplicação de ANDEQ - LIS, puro, 
pulverizando uniformemente a superfície a tratar na 
horizontal, utilizando um pulverizador ou um regador 
com crivo fino, deixando atuar durante cerca de 5 a 10 
minutos, consoante o tipo de pavimento e lavando 
seguidamente com água limpa em abundância. Não 
aplicar com escova ou pincel. Se pretender desvitrificar 
apenas uma parte do pavimento, poderá ser delimitado 
com fita para não afetar a restante superfície. Dever-se-
á efetuar sempre um pequeno ensaio sobre as 
superfícies para orientar o tempo de atuação, dado que 
cada tipo de pavimento tem um comportamento 
diferente. 
Para limpeza de ferrugem nas cantarias poderá o 
produto ser utilizado diluído, de acordo com o grau de 
incrustações a remover. 
 
Precauções: 
 
Não aplicar em locais fechados. Dado que se trata de 
um produto com base ácido forte, recomenda-se o uso 
de materiais de proteção adequados, tais como luvas, 
máscara e óculos de proteção.  Em caso de contato 
com a pele deve-se lavar imediata e abundantemente 
com água. Não aplicar em locais fechados e sem 
ventilação, bem como junto a equipamentos de aço 
inox, cromados ou outros materiais que sejam afetados 
com ácidos. 
 

 

 

 
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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