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As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é 
de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do 
produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos 
produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda. 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 

BERACLEANER 1914 é uma solução aquosa de base alcalina para lavagem de substratos, no 

exterior. 

 

CARACTERÍSTICAS 

� Fácil de aplicar; 

� Rápida atuação; 

� Remove de forma eficaz gorduras, fungos e algas. 

 

UTILIZAÇÃO 

Deve ser utilizado como um auxiliar na lavagem de substratos minerais, tais como em 

materiais cerâmicos, telhas, betão, cimento, etc. Não deve ser utilizado em superfícies 

metálicas ou outras suscetíveis de corrosão. 

Após lavagem, as superfícies devem ser muito bem enxaguadas para eliminação completa do 

produto. 

 

FORMA DE FORNECIMENTO 

O BERACLEANER 1914 é fornecido em embalagens de 1, de 5 e 25 Ltr. 

 

FORMA DE ARMAZENAMENTO 

O produto deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a 

uma temperatura ambiente compreendida entre 5ºC e 25ºC, por um período médio de 24 

meses. 

 

APLICAÇÃO 

1) Molhar a superfície a tratar; 

2) Aplicar o produto com um pulverizador, pincel ou trincha e deixar atuar durante 20 a 30 

minutos; 
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3) Se necessário proceder a nova aplicação do BERACLEANER 1914; 

4) Eliminar completamente o produto com água limpa. Deixar secar muito bem o substrato, 

antes de proceder a uma eventual pintura do mesmo. 

 

DILUIÇÃO 

O produto não é sujeito a qualquer diluição antes da utilização, no entanto caso se pretenda 

fazê-lo, deve adicionar-se o produto à água e NUNCA o contrário, por questões de segurança 

do utilizador. 

 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

Aspeto Líquido incolor de baixa viscosidade. 

 

APLICAÇÃO: 

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO: O produto deve ser aplicado com temperaturas superiores a 5 ºC e 

inferiores a 35 ºC e com humidade relativa inferior a 80%. Evitar a aplicação com o suporte 

exposto diretamente ao sol ou vento intenso. 

 

RENDIMENTO 

O rendimento deste produto é variável conforme o tipo e o estado do suporte. No entanto, 

como valor orientativo, pode considerar-se entre 7 e 8 m2/Ltr/demão. 

 

SEGURANÇA 

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto. 

� É fundamental que sejam tomadas todas as precauções associadas ao manuseamento 

de produtos corrosivos.  

� Deve utilizar-se sempre luvas e óculos de proteção e evitar os salpicos ou o derrame do 

produto em materiais possíveis de sofrer corrosão. 

� Não deve ser aplicado sobre superfícies que estejam quentes. 


