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MC-Duroprop U 
Agente de limpeza concentrado para limpeza de substratos oleosos / 
gordurosos 

Propriedades 

• Alcalino, não forma espuma 

• Excelente limpeza de substratos contaminados com óleo ou gordura 

• Aplicação manual ou com equipamento de limpeza de alta pressão 

• Baixa dosagem (pode ser diluído em água) 

• Isento de solventes 

• Adequado para aplicação sobre metal, materiais sintéticos, pvc, etc.. 

 

Áreas de aplicação 

• Limpeza de substratos de base mineral, contaminados com óleo e gordura, antes do revestimento com produtos 
ombran 

• Limpeza de separadores de líquidos leves e de separadores de gorduras 

• REACH- Avaliação de cenários de exposição: inalação periódica, aplicação 

 

Aplicação 

 
Preparação do substrato 
Dependendo do grau de contaminação do substrato, a 
contaminação abrasiva pode ser previamente removida 
mecanicamente. 
A preparação do substrato para o revestimento continua a 
ser necessária e deve ser feita. 
Consulte os conselhos gerais de aplicação “Substratos e 
preparação de substratos para reabilitação de caixas de 
visita e estruturas de água residual”. 
 
Relação de mistura 
Consulte a tabela de “Dados Técnicos”. O MC-Duroprop U 
pode ser diluído com água doce, dependendo do grau de 
contaminação e da forma como vai ser aplicado (manual 
ou alta pressão).  
 
Aplicação 
Antes da aplicação devera ser efetuada uma área não 
visível do substrato, a fim de verificar a compatibilidade. 
A solução de MC-Duroprop U deve ser aplicada com 
trincha sobre o substrato oleoso esfregando-se para 
impregnar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Após um período de espera de 10 – 15 minutos, enxaguar 
abundantemente com água doce. Para contaminações de 
óleo e gordura muito aderidas, recomendamos enxaguar 
abundantemente com água quente para aumentar o efeito 
emulsificante do óleo. Se necessário, repetir várias vezes. 
 
O MC-Duroprop U deve ser completamente removido do 
substrato por enxaguamento com água doce uma vez que 
os seus resíduos podem afectar a aderência de 
argamassas ou barramentos aplicados 
subsequentemente. 
Após a limpeza é necessária uma preparação da base 
 
Instruções de segurança 
Observar os avisos de perigo e recomendações de 
segurança nos rótulos e nas fichas de segurança. 
 
GISCODE: GG20 
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Dados técnicos – MC-Duroprop U 

Características Unidades Valores* Comentários 

Relação de mistura 

(MC-Duroprop U) 

 

 

p.p.v 

 

 

 

1 : 1 a 1 : 20 

1 : 5 a 1 :10 

 

 

Aplicação manual 

Com equipamento de limpeza de alta 
pressão** 

 

Condições de aplicação 
 

ºC 
 

+5 a +30 
+5 a +25 

Temperatura do ar e do substrato 
Temperatura do material 

Tempo de permanência min. 10 - 15 Dependendo da contaminação 

Valor de pH  11 Solução concentrada 

Densidade kg/l Aprox. 1,09 Solução concentrada 

 

Características do produto MC-Duroprop U 

Cor Transparente 

Apresentação Latas de 10 litros 

Agente de limpeza Água doce 

Armazenamento 
 
 

Se fechadas, as embalagens originais podem ser 
armazenadas durante pelo menos 1 ano a temperaturas 
entre +5ºC e +25ºC e em condições secas. Os mesmos 
requisitos são aplicáveis ao transporte. 

Eliminação de embalagens As embalagens devem estar completamente vazias 

 
* Salvo indicação em contrário, todos os valores foram determinados a +23ºC e a 50% de humidade relativa. 
** Observar as instruções e indicações do fornecedor do equipamento de alta pressão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: A informação constante nesta ficha técnica é baseada na nossa experiência e no que se acredita serem as informações mais seguras disponíveis, não devendo ser entendidas 
como recomendações que infrinjam outras patentes. Apesar de todos os produtos MC serem submetidos a testes rígidos de qualidade, nenhuma garantia específica pode ser atribuída 
atendendo a que os resultados não dependem só da qualidade do produto, mas também de outros factores além do nosso controle. Os dados constantes na ficha técnica remetem 
para a regulamentação existente e que tem que ser garantida durante a aplicação.  
Todas as transacções estarão sujeitas aos nossos termos e condições de venda, entrega e serviço. Estamos à disposição para esclarecimentos relativos a aplicação ou rendimento 
dos produtos, ressalvando que as recomendações verbais diferentes das instruções contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie. As normas 
actualmente em vigor deverão ser respeitadas e cumpridas em todas as situações.  
 
Edição 10/2015. Algumas alterações técnicas foram feitas a este suporte de impressão. Esta ficha técnica substitui a versão anterior; edições antigas não são válidas. Uma nova ficha 
técnica pode ser impressa em substituição a esta edição e esta deixa de ser válida. 
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