
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROREMOCAL 

AE 
Desincrustrante 

químico sem 
produção de espuma. 

 

Desincrustante 

químico constituído 
por componentes 

hidrogeniónicos 
combinados com 

tensioativos não 
iónicos e inibidores de 

corrosão.   

Proremocal AE 

 
É um produto desincrustante líqudo aquoso, concentrado, de viscosidade média e 

odor característico que pode ser aplicado por imersão ou com escova. 
 

Recomendado para limpeza de incrustações de cimento e depósitos calcários em 
pavimentos, tubagens, cofragens e equipamentos térmicos. 

Desincrustações exteriores 
 

Devido à sua elevada concentração permite diluições até seis partes de água.  

Deixe actuar durante cerca de cinco minutos. O tempo de actuação depende da diluição, da natureza e 
intensidade do resíduo a remover, bem como do tipo de equipamento ou pavimento a limpar.   

Enxague de seguida. 
 

Desincrustações de equipamentos térmicos 
 

Na limpeza interior do equipamento térmico usar a proporção de uma parte de produto até cinco partes de 
água, dependendo do grau de incrustações do equipamento.   

Após a introdução da solução no equipamento, deixar actuar se possível com circulação durante quatro a seis 
horas, controlando a operação do seguinte modo:   

- Em intervalos de 30 minutos verificar o pH da solução desincrustante; 
- Um pH superior a 4 é indicativo da sua saturação; 

- Adicionar Proremocal AE de modo a obter um pH inferior a 4.   
Terminada a operação deve proceder-se ao enxaguamento, de preferência com água pressurizada.   
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Recomendações de prudência: 
 
P280: Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial; 
P301+P330+P331: EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NAO provocar o vómito; 
P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a 
roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche; 
P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição 
que não dificulte a respiração; 
P405: Armazenar em local fechado à chave; 
P501: Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação em vigor quanto a tratamento de 
resíduos. 
 
 
Advertências de perigo: 
 
H310 - Mortal em contacto com a pele  
H300 - Mortal por ingestão  
H331 - Tóxico por inalação  
H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves  
H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias. 
 
 
Não inflamável.   

Não ataca materiais plásticos.   
Possui elevada concentração hidrogeniónica.   

Facilmente miscível em água.   
Reduzido poder espumante.   

Contem inibidores de corrosão de modo a poder ser utilizado em materiais ferrosos e não ferrosos.   
Proremocal AE não  deve  ser  utilizado  em  mármores polidos.   
 
 
Proremocal AE é comercializado em embalagens de 25 e 65 litros.   
 
A armazenagem deve ser efetuada sob abrigo do calor, em local fresco e ventilado. 
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