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DESCRIÇÃO: 

 

Limpador para pisos de pedra 

 

CAMPO DE APLICAÇÃO: 

 

Quik Fill 340 tem aplicação no processo de limpeza de pisos de pedra não selados, lajes, 

cerâmicas, concreto e rejuntes dos mais diversos estabelecimentos. 

 

FINALIDADE: 

 

Quik Fill 340 possui formulação inovadora no processo de limpeza de pisos de pedra e lajotas. Sua 

formulação ataca sujidades, gorduras e manchas em uma grande variedade de superfícies de pedra e 

rejuntes. 

 

MODO DE USAR: 

 

Aplicação semanal: 

1. Limpe os respingos e varra o piso 

2. Para limpeza leve, adicione 15 mL de Quik Fill 340 por litro de água.  

    Para limpeza pesada, adicione de 30 a 60 mL de Quik Fill 340 por litro de água. 

3. Molhe completamente todo o piso com o produto e espere alguns minutos. Não deixe a solução 

secar no piso.  

4. Esfregue a área com uma escova para sujidades pesadas. Quando utilizar uma auto-lavadora, 

esfregue duas vezes a área, adicionando 15 mL de produto por litro de água para limpeza leve e 45 

mL de produto por litro de água para limpeza pesada. 

5. Recolha a solução. 

6. Enxágue o piso com água quente e um mop limpo. 

 

Aplicação diária: 

Para manutenção diária, adicione de 7,5 a 15 mL de Quik Fill 340 por litro de água. Aplique 

conforme indicado acima.  

 

Não pode ser utilizado em pisos sensíveis, tais como mármore ou granilite, pois poderão 

sofrer ataque ácido.  

 

VANTAGENS: 

 

 Manuseio fácil e seguro. 

 

 Diluição controlada por equipamento, eliminando o desperdício de produto. 

 

 Clareia rejuntes deixando-os como novos. 

 

 

 

 



        Divisão Institutional 
 

Perfil Técnico                                          Quik Fill 340 

ET-PTC-905281       Revisão: 04 FO-DST-001/01  Página 2 de 2 

19/10/2015  Departamento de Suporte Técnico   

 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 

a) FÍSICAS 

 

Estado Físico: Líquido límpido 

  

Cor: Azul 

 

pH  1,0% (25°C): 2,05 – 2,40 

 

Densidade (20°C): 1,115– 1,125 g/cm
3  

 

b) QUÍMICAS: 

 

Tensoativo não iônico: Álcool láurico etoxilado 

 

Solvente: Contém 

 

Corante: Contém 
 

PRECAUÇÕES: 

 

Perigo: Causa queimaduras graves – contém produtos fortemente ácidos.  

Cuidado: perigosa a sua ingestão. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o 

manuseio. Utilize luvas de borracha e proteja os olhos durante a aplicação. Utilize botas de 

proteção. 

Para maiores informações, consulte a Ficha de Informações de Segurança do Produto Químico 

(FISPQ). 

 

VALIDADE: 

 

36 meses a partir da data de fabricação.  

 

EMBALAGEM: 

 

Frasco plástico de 5 litros. 

 

REGISTRO NO M.S: 3.0053.0435 
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