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Argamassas e Rejuntes 

 

CERTACLEAN 
 

INDICAÇÃO 

 

O Certaclean, é um produto desenvolvido para efetuar limpeza de pisos e 

azulejos cerâmicos, rejuntes, ardósia e pedra mineira. Também pode ser utilizado para 

a remoção de cal, argamassas de cimento e gesso. Não agride o cimento e o pigmento 

do rejunte. 
  

PREPARO DA SUPERFÍCIE 

 

A superfície a ser limpa deve ser molhada antes de aplicar o Certaclean. Em 

pedras tratadas é recomendável efetuar teste com o Certaclean, antes de iniciar a 

aplicação geral. 
 

PREPARO DO PRODUTO 

 

Utilizar um recipiente de plástico limpo, sem vazamentos, protegido sol, vento e 

chuva. O Certaclean pode ser usado puro ou até 5:1, conforme intensidade da sujeira. 

 

APLICAÇÃO DO PRODUTO 

 

Aplique Certaclean na superfície previamente umedecida com água e esfregue 

com vassoura ou esponja e deixe o líquido agir por dez minutos. Lavar com água em 

abundância. Se necessário, repetir a operação. Para aplicar o selador, aguardar 48 

horas.   
 

OBSERVAÇÃO 

 

De acordo com a legislação de transporte, produto não classificado como 

perigoso. 

 

ESTOCAGEM 

 

Empilhamento máximo de 3 caixas, com as embalagens fechadas em lugar 

fresco, seco e arejado. 

 

COMPOSIÇÃO 

 

Ácidos orgânicos e inorgânicos, tensoativos, aromatizantes, corante e água. 
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Argamassas e Rejuntes 

EMBALAGEM 

 

Embalagens de 1 Litro e caixas com 12 Litros. 
 

VALIDADE 

 

A validade é de 12 meses a contar da data de fabricação impressa na 

embalagem. 
 

CUIDADOS 

 

Por ser um produto ácido, o mesmo deve ser manuseado com luvas e óculos de 

segurança, pois pode provocar irritações e queimaduras. 

Em contato com a pele ou olhos, lavar com água em abundância e se ocorrer 

irritação procurar o auxílio médico. Se ingerido, não provocar vômito, beber lentamente 

muita água ou leite e procurar auxílio médico.  

Não utilizar o produto em locais fechados ou com pouca ventilação. Conservar a 

embalagem bem fechada após o uso.  

Nunca reutilizar a embalagem vazia.  

Nunca misturar com outros produtos químicos ou líquidos a não ser água.

 Afastar o produto de alimentos. Conserve fora do alcance de crianças e animais.

 Embalagem sujeita a deformação se sofrer empilhamento excessivo.  

 

Fabricado e Embalado sob licença por 

CNPJ: 80.973.720/0001-72 

Fone/Fax: 47 3247-0010 

E-mail: rejunte@certa.ind.br 

www.certa.ind.br 

Eng. Químico Responsável 

Wagner Magalhães Tarnakolski  

CRQ: 13301883 

Indústria Brasileira 


