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INFORMAÇÃO GERAL

Repita o aquecimento da talocha em breves

Este sabão foi produzido pela primeira vez em

intervalos regulares.

Marselha, durante o século XVII. A fórmula não se

A utilização alternada das duas talochas é muito

alterou desde essa altura. Para fabricar este sabão,

eficaz: uma talocha é usada para o polimento,

são utilizados óleos vegetais, especialmente o azeite.

enquanto

O sabão é perfurado para o tornar facilmente solúvel.

aquecimento.

Sem adição de quaisquer agentes tensioativos

Tadelakt: O Sabão de Polimento KREIDEZEIT é

artificiais,

conservantes

e

outros

a

outra

é

aquecida

na

placa

de

elementos

aplicado com uma escova macia ou esponja limpa e

semelhantes, o Sabão de Marselha KREIDEZEIT tem

a seguir deve polir com uma pedra de polir. Desta

várias aplicações úteis. Dissolvido em água e

forma, consegue uma superfície com mais brilho e

aplicado em superfícies de cal suficientemente

repelente de água e de sujidade, adequada para

alcalinas como Stuccolustro ou Tadelakt, uma parte

casas de banho. Se a superfície de Tadelakt entrar em

deste sabão natural é convertida num sabão

contacto direto com água, deve ser aplicada uma

insolúvel à base de cal, conferindo propriedades

segunda demão de sabão, após 2 a 3 dias. Utilize um

repelentes da sujidade e da água (hidrófugas) à

pano macio num saco de plástico para polir o sabão

superfície, sem afetar a sua capacidade de difusão.

até alcançar um brilho uniforme.

APLICAÇÃO

LIMPEZA DE SUPERFÍCIES TRATADAS COM

O Sabão de Polimento KREIDEZEIT deve ser diluído

STUCCOLUSTRO E TADELAKT

com água na proporção de 1:6 (Sabão + água).

Limpe com água, adicionando um pouco de Sabão de

Pode ser aplicado como tratamento final com alto

Polimento KREIDEZEIT. Utilize um pano macio ou uma

brilho para trabalhos com Stuccolustro e Tadelakt.

esponja para remover a sujidade. Polir conforme
descrito anteriormente.

CARACTERÍSTICAS
– Tixotrópico.

RENDIMENTO

– Transparente.

Aprox. 80 ml/m² – 120 ml/m²

– Repelente da sujidade e hidrófugo.

(1:6 = Sabão + água)

– Totalmente vegetal.
– Não contém solventes (o solvente é a água).

TAMANHO DOS RECIPIENTES
Art.224.1

COMPOSIÇÃO (DECLARAÇÃO COMPLETA)

400 ml

Consulte a tabela de preços em vigor.

Água, Sabão de Marselha (sabão de azeite) e água de
cal.

ARMAZENAMENTO
Se for armazenado num local fresco, acima de 0ºC e

UTILIZAÇÃO

sem estar aberto, o produto pode ser conservado,

Stuccolustro: deixe a última camada de Stuccolustro

no mínimo, durante 1 ano.

endurecer durante 1 a 2h. A seguir, aplique o Sabão
de Polimento KREIDEZEIT uniformemente com uma

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

escova macia e proceda ao polimento com uma

Lavar com água morna logo após a utilização.

talocha quente. Use uma Talocha Veneziana (Art. K
4227/4228) ou uma Talocha de aço e molas (Art. K

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS

4225) que é aquecida numa placa de aquecimento

Os resíduos secos podem ser eliminados com o lixo

portátil ou com um ventilador de ar quente até uma

doméstico, ou utilizá-los para a limpeza dos pincéis

temperatura de 60 a 80ºC.

usados.
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CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO

As presentes informações foram reunidas com base na

Não aplicável, o produto não é perigoso.

nossa experiência e conhecimentos. Devido aos
métodos de aplicação e às influências ambientais, bem

CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM A NORMA

como às diversas características das superfícies, não

CHEMVOCFARBV

podem ser assumidas responsabilidades ou obrigações

VOC teor máximo: (Cat.A.f): 200 g/l (2010).

legais relativamente às recomendações individuais.

O produto contém no máximo 1 g/l VOC.

Antes da aplicação, deve-se testar a adequabilidade do
produto. A validade do texto termina com revisões ou

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA

modificações do produto. As informações atualizadas

Proteja os olhos de salpicos do produto. Lavar

sobre o produto podem ser obtidas diretamente em

abundantemente com água em caso de contacto com

www.embarro.com ou pode entrar em contacto

os

connosco diretamente através do nosso e-mail

olhos

(também

por

baixo

das

pálpebras).

Considerar o risco de possíveis alergias a substâncias

info@embarro.com .

naturais. Manter fora do alcance das crianças.
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