
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANTICALE 

Removedor de 

incrustações 
calcárias de forma 

eficiente e ecológica, 
sem químicos 

nocivos ou 
substâncias 

orgânicas voláteis. 

 

Não carece de 
rotulagem especial 

ou particulares 
cuidados de 

aplicação. 

 

Disponível em 
líquido e gel. 

ANTICALE | ANTICALE Gel 
 

Desincrustante industrial, ecológico e com a mais rápida acção do mercado. 
Com a presença de agentes molhantes e penetrantes especiais, permite que a 

limpeza de tubagens de sistemas de refrigeração possa ser feita sem que seja 
necessário interromper o seu funcionamento nem tomar precauções especiais 

com a eliminação de resíduos gerados, sendo suficiente encaminhá-los para o 
esgoto.  

Os processos de limpeza podem estar concluídos nalgumas horas, fazendo deste 
um dos produtos de mais rápida acção no mercado. 

Vantagens 

 
A maioria dos desincrustantes são ácidos fortes que reagem com incrustações produzindo gases, alguns dos 

quais tóxicos. Alguns destes agentes ácidos permitem uma ação combinada de passivação de metais em 
alternativa a galvanoplastia.  

A aplicação de ANTICALE, em diluição até 1:2, permite uma passivação eficiente de superfícies de aço de 
acordo com as Standard Specifications for Chemical Passivation Treatments for Stainless Steel Parts, sem 

necessidade de cuidados especiais com a eliminação dos resíduos gerados no processo. 
Excelentes resultados na lavagem de pavimentos ou revestimentos vidrados. 

Em cerâmicas ou porcelanas vitrificadas ou quaisquer outras superfícies vidradas com excelentes resultados 
na eliminação de manchas mesmo na presença de águas muito duras. 

 
Características 

 
Aspecto: líquido transparente viscoso  
Cor:  esverdeado  
pH: < 3,5 (sol. 5%)  
Odor: característico 
 
Não formulado com substâncias cloradas de acordo com a Diretiva 2003/53/EC (contém tensioativos que 

cumprem o Regulamento 648/2004 que define a biodegradabilidade em detergentes e agentes de limpeza). 
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Modo de aplicação 
 
Em superfícies metálicas com sinais evidentes de incrustações calcárias ou que necessitem de ser limpas e 

permitam o seu enxaguamento final 

 

 Aplicar directamente ou pulverizar as superfícies a tratar com o produto, numa diluição máxima 
recomendada de 1:5,como agente de limpeza, e numa diluição de 1:2, como agente de limpeza e 

agente de passivação de aço; 
 Deixar actuar nas superfícies durante alguns minutos, promovendo a sua completa dispersão com um 

pano, esponja ou utensílio similar;  
 Enxaguar abundantemente com água, promovendo a ocorrência de atrito com as incrustações e 

óxidos mais difíceis; 
 Repetir a operação, se necessário. 

 
Produto ecológico que não integra componentes tóxicos ou químicos agressivos para o Homem ou o 

meio ambiente. 
 

Todos os constituintes activos das misturas são de base aquosa e não apresentam qualquer composto 
orgânico volátil. 

 
Não inflamável. Não deixa resíduos. 
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