
 

 
 
 

Tk Remove Orgânico 
 
Características: Tk Remove Orgânico é um produto eficaz de ação prolongada 
de limpeza, Uma solução composta e eficaz. O produto está isento de solventes. 
 
Aplicação: O Tk Remove Orgânico remove manchas orgânicas e sujeira impregnada  
causadas por óleo, gordura, madeira, terra, sucos, café, vinho e etc. pode ser 
perfeitamente removido. Pode ser utilizado em bancadas, pisos e paredes feitas de 
pedras naturais e artificiais, por exemplo, mármores, granito, concretos e similares em 
ambientes internos e externos. 
 

Instruções para uso: 
 
Obrigatóriamente use sempre luvas e óculos.  
Misturar o componente Liquido (1litro) com o componente em pó (60gramas). 
Deixe o produto agir por 24-48 horas, Em caso de manchas mais profundas, deixe agir 
por mais 24 horas (Faça uma “bandagem”).  
Repita a operação se for necessário. 
Após o periodo de aplicação, remova o excesso com uma espátula e pano limpo. 
Enxague o local com água limpa. 
 
 

Dicas especiais: 
 
Não aplique este produto sob a incidência de sol ou sobre o piso quente; 
Não permitir o contato com as plantas, caso contrário, lave imediatamente com água; 
Não permitir contato com a pele, metais, madeira, roupa ou semelhante, a fim de 
evitar a descoloração ou de branqueamento; 

Não reaproveitar a embalagem;  

Proteger da luz solar direta e calor; Para descarte da embalagem, recomenda-se que 

o recipiente seja completamente esvaziado. 
 
Informações de segurança: verifique ficha segurança para produtos químicos. 
 
Informações técnicas 
 
Rendimento: 1 – 2 m2 /litro misturado com pó; 

Cor: Liquido Transparente; 
Validade: aproximadamente 3 ano. Armazenado em local fresco, sem exposição ao 
sol, em sua embalagem original devidamente fechada. 
 
Nota: As informações acima são baseadas no mais recente estágio de nosso desenvolvimento 
e tecnologia de aplicação. Devidoadiferentesfatoresqueinfluenciamessasinformaçõestécnicas-
bemcomooutro oralouescrita 
– devem ser consideradas, porém fica a cargo do utilizador do produto realizar testes para 
avaliar o desempenho do produto em uma pequena área ou em uma peça de amostra. 

 
 
 


