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Tabela de manchas para substâncias do dia-a-dia que mancham 

Se os fluidos abaixo apresentados forem removidos imediatamente do revestimento, não ocorre nenhuma formação de 

mancha. As manchas somente ocorrem quando os fluídos estiverem ressecados. Um tratamento de manchas pode 

levar a um clareamento do revestimento na posição afetada. Esse clareamento pode ser igualado consideravelmente 

através da conservação subsequente com, p. ex., produtos de conservação em concentração elevada. Dependendo da 

quantidade e do tamanho das manchas pode ser significativo após a remoção das manchas a execução de uma 

limpeza  a fundo com conservação subsequente, para que exista uma ótica uniforme. Este procedimento deve ser 

efetuado com produtos de limpeza especiais, seguindo as instruções do folheto técnico. O tempo de atuação deve ser 

adaptado conforme a idade da mancha e a sua intensidade. No caso de aplicação em larga escala é possível uma 

importunação devido ao cheiro. 

Tipo de mancha Agente de limpeza Remoção 

Sangue Agente de limpeza básico diluído 

 

 

Solvente sanguíneo, p. ex., Neodisher MA 
 

Deixe a solução de limpeza básica durante 10 a 15 minutos e, 

em seguida, limpe com um disco vermelho ou uma escova 

macia. 

 
 

Vómito, pus 

 

Agente de limpeza básico diluído  

 

Deixe a solução de limpeza básica durante 10 a 15 minutos e, 

em seguida, limpe com um disco vermelho ou uma escova 

macia. 

Café, chá 

 

Stain Devil Fruta e Bebidas da Dr. Beckmann 

 

 

Dismozon pur  

 

 

 

Apesin AP 100 

 

 

 

Detergente especial TAM** 

Espalhe o produto e pulverize com água.  

Tempo de exposição: aprox. 1 a 2 horas. 

 

Tempo de exposição: aprox. 10 minutos. 

Consulte as instruções no folheto técnico. Pode libertar um 

odor desagradável durante a limpeza de grandes áreas. 

 

Tempo de exposição: aprox. 10 minutos. 

Consulte as instruções no folheto técnico. Pode libertar um 

odor desagradável durante a limpeza de grandes áreas. 

 

Tempo de exposição: aprox. 10 minutos. 

Consulte as instruções no folheto técnico. Pode libertar um 

odor desagradável durante a limpeza de grandes áreas. 

Sumos de fruta Dismozon pur  

 

 

 

Apesin AP 100 

 

 

 

Detergente especial TAM** 

Tempo de exposição: aprox. 10 minutos. 

Consulte as instruções no folheto técnico. Pode libertar um 

odor desagradável durante a limpeza de grandes áreas. 

 

Tempo de exposição: aprox. 10 minutos. 

Consulte as instruções no folheto técnico. Pode libertar um 

odor desagradável durante a limpeza de grandes áreas. 

 

Tempo de exposição: aprox. 10 minutos. 

Consulte as instruções no folheto técnico. Pode libertar um 

odor desagradável durante a limpeza de grandes áreas. 

Cola de contacto Removedor de verniz das unhas, diluente universal Esfregue com um pano limpo e húmido. 

Ferrugem Removedor de ferrugem 

 

 

 

Detergente sanitário com base em ácido fosfórico 

Aplique agente de remoção de manchas e aguarde cerca de 

10 minutos. Esfregue de seguida com um pano limpo. Pode 

libertar um odor desagradável durante a limpeza de grandes 

áreas. 

 

Aplique agente de remoção de manchas e aguarde cerca de 

10 minutos. Esfregue de seguida com um pano limpo. Pode 

libertar um odor desagradável durante a limpeza de grandes 

áreas. 
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Tipo de mancha Agente de limpeza Remoção 

Vinho tinto Stain Devil Fruta e Bebidas da Dr. Beckmann 

 

Dismozon pur 

Tempo de exposição: aprox. 30 a 60 minutos. 

 

Tempo de exposição: aprox. 10 minutos. 

Consulte as instruções no folheto técnico. Pode libertar um 

odor desagradável durante a limpeza de grandes áreas. 

Marcas de sapatos, polidor de 

sapatos, alcatrão 

 

Líquido de limpeza à base de gasolina 

 

Spray removedor de manchas, por ex., Elatex 

Pulverize, pouco tempo depois de reagir retire com um pano 

limpo. 

 

Pulverize, pouco tempo depois de reagir retire com um pano 

limpo. 

Pastilha elástica Spray multifunções WD 40 Deixe atuar durante cerca de 10 minutos e remova a mancha 

de pastilha elástica com uma espátula de madeira. 

Tinta, tinta de esferográfica, 

marcador, lápis 

PepEx Pulverize, pouco tempo depois de reagir retire com um pano 

limpo. Consulte o manual de instruções. 

Tinta de carimbo Dismozon pur 

 

 

 

Apesin AP 100 

Tempo de exposição: aprox. 10 minutos. 

Consulte as instruções no folheto técnico. Pode libertar um 

odor desagradável durante a limpeza de grandes áreas. 

 

Tempo de exposição: aprox. 10 minutos. 

Consulte as instruções no folheto técnico. Pode libertar um 

odor desagradável durante a limpeza de grandes áreas. 

Depósito de carbonato de cálcio Detergente sanitário com base em ácido fosfórico 

 

 

 

Ácido cítrico 

Aplique agente de remoção de manchas e aguarde cerca de 

10 minutos. Em seguida, esfregue com um pano limpo, um 

disco vermelho ou uma escova macia. Pode libertar um odor 

desagradável durante a limpeza de grandes áreas. 

 

Aplique agente de remoção de manchas e aguarde cerca de 

10 minutos. Em seguida, esfregue com um pano limpo, um 

disco vermelho ou uma escova macia. Pode libertar um odor 

desagradável durante a limpeza de grandes áreas. 

Resíduos de cigarros Dismozon pur 

 

 

 

Apesin AP 100 

Tempo de exposição: aprox. 30 minutos. Pode ficar um tom 

castanho. Consulte as instruções no folheto técnico. Pode 

libertar um odor desagradável durante a limpeza de grandes 

áreas. 

 

Tempo de exposição: aprox. 30 minutos. Pode ficar um tom 

castanho. Consulte as instruções no folheto técnico. Pode 

libertar um odor desagradável durante a limpeza de grandes 

áreas. 

**  Fonte de referência detergente especial TAM: Carl Roth GmbH + Co. KG, Schoemperlenstr. 1-5, 76185 Karlsruhe, www.carlroth.com  

 Comp. A: https://www.carlroth.com/en/en/a-to-z/hydrogen-peroxide/p/9681.1  

 Comp. B: https://www.carlroth.com/en/en/a-to-z/sodium-hydroxide-solution/p/4357.1  

 

 

 

http://www.carlroth.com/
https://www.carlroth.com/en/en/a-to-z/hydrogen-peroxide/p/9681.1
https://www.carlroth.com/en/en/a-to-z/sodium-hydroxide-solution/p/4357.1

