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IMPORTANTE USO DE 
LUVAS E ÓCULOS.

500ml | 1 litro | 5 litros

Pisos de madeira, assoalhos de madeira, tacos e laminados.

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

1. Diluir o produto em água conforme a indicação. Manter a 
proporção de diluição para áreas maiores. Utilize um balde.
2. Umedecer um pano limpo na solução. Retirar o excesso torcendo 
o pano e utilizar o pano com um rodo.
3. Com o pano envolvendo o rodo esfregar o local a ser limpo 
sempre no mesmo sentido.

É um limpador especialmente formulado para limpeza leve e pesada em pisos de madeira tratados com acabamentos acrílicos e para  limpeza geral 
naqueles sem tratamento. Com alto poder de ação e baixa espuma, proporciona um excelente desempenho e produtividade. Sua ação química não 
mancha e nem retira o brilho dos pisos, não reage com acabamentos acrílicos evitando a oxidação (amarelamento) do filme ocasionado por alguns 
detergentes. 

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. 

500ml » Até 15m² por unidade 
1L e 5L » Até 30m² por litro

Líquido
Incolor
Característico
9,5 - 10,5
0,9900 - 1,0100
23,0 - 25,0
2 anos
Butilglicol
4,0 - 6,0
Tensoativo não iônico, solvente, 
alcalinizante, preservante, veículo e essência

LIMPA MADEIRA
E LAMINADOS

Diluir 1L de água para 100ml de produto500ml

1L e  5L Diluir 1L de água para 200ml de produto

Diluir 1L de água para 50ml de produto

Diluir 1L de água para 100ml de produto

Diluir 1L de água para 25ml de produto

Diluir 1L de água para 50ml de produto

SUJIDADE PESADAVOLUME SUJIDADE MÉDIA SUJIDADE LEVE LIMPEZA DE 
MANUTENÇÃO


