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IMPORTANTE USO DE 
LUVAS E ÓCULOS.

Todos os pisos com acabamento acrílico aplicado.

Realizar teste prévio  com o produto em um piso solto ou em um 
canto do piso para avaliar se o resultado é o esperado. 

Limpe adquadamente a superfície removendo completamente toda 
a sujidade. Espalhe pela área a ser limpa e dexe agir entre 4 e 5 
minutos. Com auxílio de uma enceradeira industrial, utilizando dosco 
de remoção, esfregue toda a superfície até completa remoção e logo 
em seguida enxague com água limpa até neutralização. Recomenda-
se duas aplicações de água e uma aplicação de PROCLEAN LIMPA 
PISOS EM GERAL.

Não misturar com produtos ácidos e alcalinos como: detergentes e 
limpadores ácidos.

Não se recomenda o tratamento de superfícies em dias chuvosos 
ou com a umidade relativa do ar muito alta, pois pode comprometer 
a qualidade do serviço. Antes do tratamento da superfície, 
recomendamos pequenos testes, para checar as condições da 
superfície a ser tratada.

É um detergente removedor com função de limpeza, desincrustação e remoção de resíduos. Formulado especialmente para remoções profundas, 
obtendo uma alta performance e rápidas remoções de múltiplas camadas de ceras, reduzindo assim o tempo e custos nas aplicações das CERAS 
PROCLEAN. Este produto pode ser utilizado em qualquer tipo de piso lavável, na remoção de ceras antigas e respingos de tinta à base de água, desde 
que os mesmos não estejam tratados ou selados. 

Precauções e Segurança
Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e 
contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave 
imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não 
provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações 
ou o médico levando o rótulo do produto. Lave com bastante água 
corrente os objetos e utensílios utilizados como medida antes de 
reutilizá-los. 

Até 20 a 30m² por litro na diluição máxima

Líquido
Transparente
Característico
10,5 - 11,5
0,9400 - 1,0200
26,0 - 28,0
2 anos
Butilglicol
14,0 - 16,0
Tensoativo não iônico, alcalizante, solvente 
e veículo.

REMOVEDOR 
DE CERA

750ml | 1 litro |  5 litros

Diluir 1L de água para 
500ml de produto

Diluir 1L de água para 
250ml de produto

Diluir 1L de água para 
100ml de produto NÃO SE APLICA

SUJIDADE PESADA SUJIDADE MÉDIA SUJIDADE LEVE LIMPEZA DE 
MANUTENÇÃO


