
 

 

 

   

 
 

 

BOLETIM TÉCNICO 

 

CJI CLEANER AC 

Detergente ácido super concentrado para limpeza pesada. 

 

 

CJI CLEANER AC é uma solução aquosa de tenso ativos aniônicos e mistura balanceada de 

ácidos orgânicos e inorgânicos e agente tixotrópico.  

 

UTILIZAÇÃO 

CJI CLEANER AC é recomendado para abertura de porosidade em pisos de concreto para 

posterior recebimento dos revestimentos resinados da linha CJI em áreas onde não é possível a 

preparação mecânica da superfície. Pode ser utilizado com sucesso na decapagem superficial de 

cerâmicas anticorrosivas para posterior recebimento de revestimentos espatulados e 

autonivelantes CJI. 

 

PROPRIEDADES E BENEFÍCIOS 

Baixo odor; 

Facilita a limpeza; 

Diluído em água; 

Altamente eficaz na preparação de superfície de concreto e cerâmicas para posterior 

revestimentos resinados. 

 

Características do Produto: 

Base Química     Preparado de ácidos orgânicos e inorgânicos 

Aparência     Incolor 

PH      entre 1 e 1 

Odor      Característico 

Teor de Ativos     50% a 60% 

 

Mistura  

Para abertura de porosidade tanto em superfície s de concreto quanto em superfícies de 

cerâmicas anticorrosivas recomendamos a diluição máxima de 1 parte de produto para 10 

partes de água em volume. 

 

Aplicação  

Pisos de concreto: umedecer o substrato e aplicar o produto na diluição recomendada acima 

com consumo de cerca de 100 gramas por m² com o auxílio de regador plástico ou balde por 
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derramamento, agitar sobre a superfície por cerca de 10 minutos com vassoura ou enceradeira 

industrial com cerdas, na sequencia promover o enxague com água em abundância, caso seja 

possível recomendamos a posterior aplicação do produto CJI CLEANER AL sobre a superfície 

previamente tratada com CJI CLEANER AC para que os efeitos dos ácidos sejam neutralizados 

sobre a superfície do concreto, enxaguar novamente com água em abundância. 

 

Cerâmicas anticorrosivas: umedecer significativamente a superfície e aplicar o produto sem 

diluição sobre a superfície, promover a agitação com vassoura ou enceradeira industrial por um 

período mínimo de 30 minutos tomando cuidado para que o produto não seque sobre a 

superfície, caso seja necessário pode-se jogar água novamente em pontos mais secas e 

continuar a agitação, após o período solicitado promover o enxague com água em abundância. 

 

Nota 1: aguardar de 12 a 24 horas para aplicação de pinturas e revestimentos após o término 

da lavagem da superfície, este tempo irá variar de acordo com a textura do substrato e a 

temperatura ambiente. 

Nota 2: evitar a aplicação do produto sobre superfícies de ferro e aço inoxidável. 

 

Fornecimento e Armazenagem 

CJI CLEANER AC é fornecido em galão de 3,6 litros. 

Armazenar em local fresco, arejado e com temperatura não inferior a 10o C e não superior a 

30º C. 

Prazo de validade de 12 meses quando respeitada as condições de armazenamento. 

 

Precauções 

As medidas de higiene e de segurança do trabalho e as indicações quanto ao fogo, limpeza e 

disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto. 

 

NOTA IMPORTANTE 

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparo da 

superfície e de fatores externos alheios ao controle da CJI, situações como uniformidade da 

superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas locais, 

além de conhecimentos técnicos e práticos da mão de obra de aplicação, usuários e outros. Em 

função destes fatores, o rendimento e performance podem apresentar variações. 

 


