EFLORESCÊNCIA
COMO LIMPAR?
Quando a composição da eflorescência for
solúvel, os resíduos desta substância sairão
com a simples lavagem da superfície do
revestimento com água.
Para auxiliar na limpeza é possível utilizar
lavadoras de alta pressão, porém o jato deve
ter abertura mínima de 40º em forma de
leque.
Este fenômeno pode voltar a surgir em função
das condições ambientais serem propicias ou
não, mas ao longo do tempo os sais são
eliminados, tendendo ao desaparecimento. É
importante certificar-se de que não haja
falhas no sistema permitindo entrada de
água.
Para os casos de eflorescência insolúvel, é necessário efetuar a limpeza com produtos específicos
da seguinte forma:
- Umedeça a superfície que contém eflorescência com água limpa. Aplique saponáceo cremoso
com auxílio de uma esponja na área já umedecida. Esfregue até o desaparecimento das
sujidades. É possível utilizar escova de cerdas de nylon para acelerar o processo de remoção.
Se efetuado o procedimento acima e as marcas persistirem, utilize Clean Max Multipiso da
Portokoll, iniciando com concentração de 1:15 (uma medida de produto para 15 medidas de água).
Caso necessário utilize concentrações de 1:10 ou 1:5.
- Aplique a solução diluída em água na superfície já umedecida com o auxílio de uma esponja.
Esfregue até o desaparecimento da eflorescência com a esponja ou escova com cerdas de nylon.
Deixe o produto agir por aproximadamente 10 minutos, esfregue novamente e enxague o local
com água em abundância.
ATENÇÃO!
 Não utilize produtos que contém ácido muriático ou ácido fluorídrico na composição,
pois estes causam ataque químico nas cerâmicas.
 Evite a limpeza quando a superfície estiver exposta diretamente ao sol.
 A limpeza de eflorescência em grandes áreas deve ser efetuada por equipe
especializada.
 Sempre utilize produtos de limpeza diluídos em água.
Em casos onde a incidência da eflorescência é pequena, o uso de vinagre branco também é
recomendado.
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