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PARA QUE SERVE
• Facilita a limpeza e manutenção das superficies.
• Melhora a resistência do material contra a sujidade da passagem.
• Conserva o aspeto original do material no tempo.

AS VANTAGENS
• Asegura uma proteção prolongada no tempo.
• Para interiores e exteriores.
• Rendimento elevado.
• Não altera o nivel original de derrapamento do material (Testes realizados 

segundo os métodos B.C.R.A e ASTMC 1028-2007).
• Não cría película superficial.
• Resiste aos raios UV e não amarela.

COMO SE UTILIZA
Não se diluí: pronto a usar. 

Aplicação: 
Aplicação em superficies novas: 
1. Limpar adecuadamente com DETERDEK PRO ou com CR10 (no caso de juntas 
epoxi). 
2. Com superficie limpa e seca aplicar STOP DIRT de maneira uniforme sobre 
material e juntas. UM CONSELHO PROFISSIONAL: Considerado o elevado rendimento 
do produto, aplicar uma pequena cantidade de producto e atuar por pequenas áreas 
de superficies. (2-3 m²). 
3. Esfregar a superfície com um pano ou máquina rotativa xom um pad branco para 
favorecer a penetração. 
4. Aos 10 minutos eliminar completamente o resíduo superficial com um pano limpo. 
5. Esperar pelo menos 12 horas e eliminar eventuais residuos de produto 
manualmente ou com rotativa, utilizando um pano em microfibra. 
Aplicação em superficies antigas para recuperar: 
1. Limpar a superficie com PS87 PRO e/ou DETERDEK PRO segundo o tipo de 
sujidade. 
2. Com superficie limpa e seca aplicar STOP DIRT siguiendo as instrucções 
indicadas acima. 

Atenção:
Pode reavivar a tonalidade do material e das juntas; realizar um teste prévio 
(amostra) numa pequena área de superficie.
Ventilar o local durante o uso.
Não aplicar em grés esmaltado nem em grés lapado com acabamento opaco.

TEMPERATURA
Temperatura de armazenagem: de 0º a 30º C.
Aplicar com temperatura do material entre 5º e 30º C.

ADVERTÊNCIAS
• O produto é à base de solvente, ventilar o local durante o uso.
• Manter fora do alcance das crianças.
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.
• A utilização da máquina rotativa é possível só quando esta perfeitamente 

integra.

Embalagens
500 ml: caixas de 12 unidades .

RENDIMENTO
Com um litro de produto podem tratar-se:

Gres natural, estructurado, lapado, polido: Até 70 m²

“O rendimento é orientativo e entendem-se por cada aplicaçao”

ANTI-SUJIDADE
GRÉS PORCELÂNICO ESTRUCTURADO, GRÉS 
PORCELÂNICO NATURAL, GRÉS PORCELÂNICO 
LAPADO BRILHO E ACETINADO

STOP DIRTSTOP DIRT


