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*MANUTENÇÃO EM PEDRAS 
MIRACEMA, LAGOA SANTA, PIRINÓPO
CARANDAÍ). 
       

>> PEDREX   

            .   

 
  
PEDREX foi especialmente elaborado para a rem

            
  
*DILUIÇÃO: - PARA LIMPEZA LEVE, UTIL
- PARA LIMPEZA PESADA, UTILIZE UMA P
 
   
*FORMA DE APLICAÇÃO: Recomenda-se te
Molhe com água a superfície a ser limpa, retire o 
esfregão. Deixe agir por três minutos. Esfregue co
de nylon. Enxágue com jato forte de água.  Não d
em pedras rústicas. Não utilize PEDREX em ped
 
MANUTENÇÃO: Repetir a operação acima, apl
 
 

  
- Diluir o PEDREX somente em balde plástico (n
- Baixíssima agressividade. 
- Remoção de crostas de terra, encardidos, resping
- Após o encerramento da limpeza, lave todas as f
pisos, 
- Jamais utilize o PEDREX em pisos vitrificados 
ardósia, 
- É altamente biodegradável. Quando utilizado pr
danifica a grama. 

POROSAS (RÚSTICAS) ( PEDRAS CAL
OLIS, MINEIRA, OURO PRETO, GOIANA, OURO

    

moção de sujeiras incrustações em pedras e pisos rústicos. 

     

LIZE UMA PARTE DE PEDREX PARA DEZ PARTES 
PARTE DE PEDREX PARA CINCO PARTES DE ÁGU

estar em uma pequena área antes de usar o produto.  
excesso de água, aplique a solução por partes com vassou

om vassoura de pêlo e enxágue.  Se for utilizar enceradeir
deixe o produto secar sobre a superfície. Importante:  utiliz
dra ardósia. 

licando na proporção de 1 parte de PEDREX para 5 a 10 

nunca utilizar balde metálico), 

gos de concreto e ferrugem. 
ferramentas (baldes, vassouras, botas, etc) a fim de evitar 

(porcelanatos, azulejos, cerâmicas, louças sanitárias), cim

óximo a um jardim, por exemplo, mesmo que o produto e

CÁRIAS: SÃO TOMÉ, 
O VERDE, ROSA 

 

 

DE ÁGUA. 
UA. 

ura de pelo mole ou 
ra industrial, utilize escova 
ze o PEDREX "somente" 

partes de água. 

que manchem outros 

mento polido, granitina ou 

escorra na vegetação, não 



- Possui um alto poder de limpeza e remove as sujeiras dos mais diversos tipos, tais como: crostas de lama, encardido, respingos de 
concreto, ferrugem e incrustações inorgânicas; 
- Sua forma líquida facilita o processo de preparação da solução de limpeza;  
- - 
 

   
- 01 litro de PEDREX limpa 40m2 de área, 
- indicado para manutenção de pedras rústicas, pois não possui ácido clorídrico ou ácido muriático. Não remove o rejunto ou o 
cimento, por isso não danifica o aspecto do piso. 
 
 
Importante: Utilizar EPI's (luvas, botas de borracha, óculos protetores e avental) ao manusear o produto e suas 
diluições 
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