
Propriedades e Utilizações
LP-10 é um limpador de base ácida especialmente desenvolvido para a limpeza de sujeiras muito arraigadas em superfícies de pedras 

em áreas externas, tais como: pedra miracema, mosaico português, pedra mineira, pedra goiás, São Tomé, ardósia, basalto, entre 

outras.

Formulado com alta concentração de agente umectante e emulsificante de modo a manter um grande poder de limpeza. Seu pH ácido 

proporciona uma excelente performance em remoções de sujidades inorgânicas como: terra, argila, ferrugem, calcários e oxidações.

Informações Técnicas
CARACTERÍSTICAS FÍSICO- QUÍMICA

Aparência:  Líquido transparente

Cor:  Incolor a amarelado

Odor:  Característico       

pH:  0,0 - 1,0                                                                                              

          

COMPOSIÇÃO
Veículo, Álcool Etoxilado, Ácido Clorídrico e solvente.

EMBALAGENS

6 x 1 Lt,  2 x 5 Lts e 20 Lts 

    

LP-10
Detergente Limpa Pedras

Instruções de Uso

Garantia
A Spartan trabalha com Sistema de Gestão Integrada (SGI), que alinha as diretrizes da empresa com as gestões de qualidade, meio 

ambiente, comercial, saúde e segurança ocupacional, informação, pessoas, responsabilidade social e gestão de riscos. Dessa maneira, 

todas as áreas da empresa trabalham em sincronia para que a Spartan mantenha sua excelência em pessoas, produtos, serviços e sistemas.   

PRODUTO SANEANTE REGISTRADO NA ANVISA N° 3.0018.0201

1. Remova o pó e areia da superfície realizando uma limpeza seca com vassoura, escova ou máquina varredeira.

2. Utilize o produto na diluição indicada de acordo com o nível de sujidade.

3. Aplique o produto diretamente nas pedras com auxílio de escovas, esponjas ou regador.

4. Espere um tempo de ação de 10 minutos.

5. Esfregue com escova manual ou rotativa (low speed).

6. Recolha a solução da superfície.

7. Realize a neutralização com os produtos SD-20 ou DA-17, ambos na diluição de 1:20.

8. Enxágue a superfície com água em abundância.

Recomendações Importantes:

Não utilize em pisos cimentícios como cimento queimado/polido/usinado, ladrilho hidráulico, granilite e marmorite.

Não utilize em pisos calcáreos como mármore.

Para utilização nas superfícies descritas acima com o intuito de abrir porosidade para melhor ancoragem de tratamento com resinas, 

seladores e acabamentos acrílicos entre em contato conosco.

www.spartanbrasil.com.br

Tipo de aplicação: Diluições:

1:3 (333 mL para 1 litro de água) 25%

1:5 (200 mL para 1 litro de água) 17%

1:10 (100 mL para 1 litro de água) 10%

Limpeza pesada de pedras de áreas externas: 

calçadas, beira de piscinas, pedras de jardim, etc.

Limpeza mediana de pedras de áreas externas: 

calçadas, beira de piscinas, pedras de jardim, etc.

Limpeza leve de pedras de áreas externas: 

calçadas, beira de piscinas, pedras de jardim, etc.


