
 

 

 

 

 

 

DADOS TÉCNICOS: 

Base 100% solvente de hidrocarboneto 

Consistência Líquida 

Densidade Ca. 0,75 g/mL 

Grau de acidez pH Neutro 

Solubilidade à água Insolúvel 

Substância orgânica volátil (COV) 97% 

Temperatura de aplicação 5⁰C → 30⁰C 
* estes valores podem variar em função de fatores ambientais, tais como, a temperatura, humidade e tipo de substratos 

 

DESCRIÇÃO 

T-REX CLEANER é um poderoso produto 

desengordurante e de limpeza, com secagem rápida, 

para todo o tipo de trabalho de manutenção, 

selagem e montagem.  

 

CARACTERÍSTICAS 

• Limpa e desengordura  

• Não deixa resíduos  

• Secagem rápida  

• Embalagem a usar em qualquer ângulo (360⁰)  

 

UTILIZAÇÕES 

• Indicado para a limpeza e desengorduramento de 

elementos mecânicos.  

• Ideal para a preparação de superfícies antes de 

aplicar um selante ou adesivo.  

• Elimina excessos de MS Polímeros, selantes PU ou 

silicones não curados, resíduos de alcatrão, graxa, 

cera, etc.  

• Pode ser usado na grande maioria dos substratos 

(metal, plástico, PVC, etc.), sem deixar qualquer 

resíduo.  

• Recomendado para utilização anterior e posterior 

da aplicação do T-REX não curado.  

 

APRESENTAÇÃO 

Cor | Transparente 

Embalagem | Lata aerossol de 400ml 

 

 

CONSERVAÇÃO 

3 anos na embalagem fechada, conservada em local 

fresco e seco, com temperaturas entre +5°C e +25°C. 

 

SUPERFÍCIES  

Tipo: todos os substratos comuns em construção, 

madeira tratada, metais, PVC, plásticos. 

Preparação da superfície: seca e sem pó. 

Método: Agitar bem antes de usar.  

Pulverize a uma distância de, aprox., 20 cm. Aplicar a 

quantidade pretendida. Após a aplicação, esfregue a 

superfície com um pano limpo, sempre na mesma 

direção. Não use panos sujos para evitar contaminar 

a superfície que pretende limpar. Deixe o produto 

evaporar completamente antes de aplicar o T-REX 

POWER ou qualquer outro selante. Para conseguir 

um melhor acabamento aquando da aplicação do     

T-REX POWER, pulverize T-REX CLEANER e utilize em 

seguida uma espátula para fazer o alisamento da 

junta. Verifique sempre a compatibilidade das 

superfícies a limpar antes da aplicação.  

 

CONSELHOS DE SEGURANÇA 

Respeite as normas habituais de higiene no trabalho. 

Utilizar numa área ventilada. Não fumar durante a 

aplicação. Em contracto com os olhos e pele, lavar 

imediata e abundantemente com água e sabão. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES 

• Dada a vasta gama de plásticos, tintas e vernizes 

disponíveis no mercado, recomendamos sempre a 

realização de um teste preliminar num local discreto da 

superfície, de modo a garantir que não existe o risco da 

superfície ser atacada ou manchada.  

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDADE 

 O conteúdo desta ficha técnica é o resultado de 

testes, monotorizações e experiências. A ficha tem 

uma natureza genérica e não constitui qualquer 

termo de responsabilidade. É obrigação do 

utilizador determinar, através dos seus próprios 

testes, se o produto é indicado para a aplicação.

 

 

 

 

 

 
 
Observação: Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As diretivas presentes nesta documentação são o 
resultado dos nossos ensaios e da nossa experiência, e são submetidas de boa-fé. Dada a diversidade de materiais e substratos 
existentes, e ao grande número de possíveis aplicações, que estão fora do nosso controle, não podemos aceitar qualquer 
responsabilidade pelos resultados obtidos. Uma vez que o projeto, a qualidade do substrato e as condições de aplicação estão fora 
do nosso controle, não são aceites quaisquer obrigações sob esta publicação. Em qualquer situação, recomendamos a realização de 
experiências preliminares. Soudal reserva-se o direito de modificar produtos sem aviso prévio. 
 

 

 


