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O que é o Limpador Ultra Hydronorth?   

Trata-se de um limpador multiuso base água com excelente poder de limpeza, sua formula com ácido 
orgânico não precisa ser neutralizado após enxágue, sua formula revolucionária patenteada é capas de 
agir com rapidez em impregnação orgânica ou mineral.  
 
Quais são os principais benefícios e diferenciais do produto? 
Remove diversos tipos de resíduos de cimento, calcário e resíduos de obra, além de sujeiras orgânicas. É 
mais seguro do que os outros produtos no mercado à base de ácidos fortes, tais como ácido sulfúrico, 
muriático e fosfórico. Possui baixo odor, concebido para responder às diferentes exigências dos aplicadores 
em termos de segurança, eficácia, baixo impacto ambiental e preservação das superfícies tratadas. Não 
agressivo às mais diferentes superfícies, pois não contém soda ou amoníaco em sua composição. 
 
Indicação  

Indicado para limpeza de superfícies porosas em gerais, tais como pisos, telhas, tijolos, pedras naturais, 
cimentados, cerâmicas (porosas), texturas, entre outras. (Para outras superfícies consultar departamento 
técnico).  
 
Atenção  
ESTE PRODUTO NÃO PODE SER APLICADO SOBRE SUPERFÍCIES ESMALTADAS, VITRIFICADAS, 
ENCERADAS OU NÃO POROSAS.  
 
Sobre o ambiente 

Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C ou acima de 40°C ou com umidade 
relativa do ar acima de 85%. Evite limpar em dias chuvosos ou em superfícies aquecidas pelo sol. 
  
Preparação do Produto  

Antes de abrir a embalagem e de utilizar, agite bem o produto. 

 

Atenção 

Antes da aplicação efetiva realizar um teste de amostra na superfície a tratar. 

Utilize o produto no seu estado original, não diluir (sem aditivos, nem solventes). 

 

Preparação da Superfície  

Antes de iniciar a aplicação do produto, com auxílio de vassoura, sopradores ou similar, retirar sujidades 
soltas sobre a superfície aumentando assim a penetração e desempenho do Limpador, importante 
certificar-se que não existam partes soltas ou má aderidas do revestimento se houver é importante 
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conserta-las antes, evitando assim que durante o processo de limpeza e esfregaço soltem-se e danifique 
a aparência do substrato. 

 

Modo de usar 

Aplicar o produto de maneira uniforme com a ajuda de pulverizador manual de baixa pressão, vassoura, 
rolo ou pincel. 

Deixar o produto agir de 5 a 30 minutos (o tempo de ação varia em função da espessura da matéria a 
eliminar). 

Enxaguar toda a superfície com pulverizador de alta pressão assim que os resíduos das matérias estiverem 
amolecidos. 

Caso necessário utilize uma escova de cerdas rígidas para auxiliar na limpeza. 

Evitar que o produto seque antes da lavagem. 

Caso necessário, repita o processo após 5 minutos de cada aplicação até a remoção total da sujidade. 

Limpeza das ferramentas com água limpa após a utilização. 

Evitar o contato prolongado com aço galvanizado, inox e alumínio. 

Aguardar secar, no mínimo 48 horas, para realizar  aplicação  de  qualquer  outro  tratamento  (aplicação  
de  resinas, acabamentos acrílicos, etc.) sobre a superfície, dependendo da espessura e  porosidade  da  
superfície  pode  haver  a  necessidade  de  aguardar  um tempo maior para a completa secagem da 
superfície, para só então fazer a aplicação de outro acabamento (resinas, tintas, etc.). 
Atenção: Para superfícies que apresentem outras características que não as apresentadas consultar 
departamento técnico Hydronorth. 
 
Rendimento 

Rendimento por litro: Aproximadamente 10m². Valores médios fornecidos a título indicativo. 
Galão de 20 litros: até 200m² 
Galão de 5 litros: até 50m² 
O consumo real do produto depende da porosidade da superfície e do nível de impregnação. 
 
Uso local   
O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final do substrato.   
  
Composição  

Composto glicólico formado por moléculas de origem vegetal e tensoativos não iônicos. 
 
Classificação / ANVISA 

NCM: 2930.90.11 
Produto Saneante Notificado na Anvisa nº 25351.057186/2015-12 
 
Importante  

Faça o planejamento do serviço de limpeza que permita respeitar os tempos de secagem necessários do 
substrato antes da aplicação de qualquer revestimento, para a fim de obter o sucesso esperado. 
 

Armazenamento  

Local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após 
vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter esta embalagem devidamente fechada, 
fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Não descarte o produto 
desta embalagem no meio ambiente. Para maiores informações consulte a FISPQ. 
 
Validade  

24 meses a partir da data de fabricação para embalagem fechada, após aberta utilizar evitar armazenar 
por períodos prolongados. 
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Limpeza e Conservação   

Após a limpeza e secagem da superfície, aconselha-se aplicação de produtos Hydronorth para proteção, 
para que não haja uma nova impregnação de sujidades. 
 
 
Precauções 
O ambiente deve ser mantido ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; durante o manuseio 
e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; em caso de contato com 
a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; em caso de inalação, afastar-se do local; se 
ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; este produto é destinado 
para limpezas domésticas, siga as recomendações de uso. O transporte do produto deverá ser realizado 
de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que 
previnam o tombamento da embalagem. 
Em caso de gravidade procure auxílio médico levando consigo esta embalagem ou entre em contato com 
o CEATOX, centro de assistência toxicológica, através do telefone 0800 148 110.  
Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto. 
 
Termo de garantia  
Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia de durabilidade está condicionada 
ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações contidas no rótulo. O rendimento do produto 
é para 01 aplicação (limpeza), podendo variar em função da experiência do aplicador, grau de sujeira e a 
porosidade da superfície. Normalmente uma aplicação é suficiente para obter a limpeza desejada, porém, 
dependendo do tipo de superfície, porosidade, nível de incrustação, haverá a necessidade de um número 
maior de aplicação.  O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde 
será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da 
superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas locais e conhecimento técnico do 
aplicador. A não observância dessas indicações pode afetar o poder de remoção do produto e danos aos 
substratos.  
As recomendações e informações contidas neste boletim são meramente orientativas e dadas de boa fé e 
representam o melhor de nosso conhecimento. Não devem ser consideradas como garantia ou 
especificação de qualidade. O consumidor/aplicador deve observar os procedimentos e normas existentes. 
A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.  
 
Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos, informações adicionais ou duvidas, consulte o nosso 

site: www.hydronorth.com.br ou a nossa Central de Atendimento (0800 704 33 03) para maiores 

informações. A FISPQ do produto poderá ser obtida em nosso site.  
  
DIVISÃO DE TINTAS  
Distribuído por: HYDRONORTH S/A - CNPJ: 01.618.551/0002-67  

Rodovia Mello Peixoto, 656 - CEP 86185-700 Cambé/PR - Brasil 

Reg. no INPI Nº 813.538.327 - Reg. CRQ 02003 – 9ª Região PR.  

Fabricado por:  

CNPJ: 26.606.385/0001-29 

Rua: Rio Piquiri, 820 I Jd. Weissópolis I Pinhais/PR I CEP: 83322-010 

Fone: 0800 41 0100 - Químico Responsável: Eng. Cleverson Paulo Vicentini 

CRQ: 09302751 – IX região 
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