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FUNÇÃO: Remoção de ceras, e vernizes impermeabilizantes. 
 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
O produto foi desenvolvido especialmente para a limpeza e remoção de ceras, manchas e sujeira pesada de impermeabilizantes em 
pisos de tabuão, cerâmicos, vinílicos, laminados, granitos e pedras decorativas de forma rápida, fácil, prática e eficiente, deixando-
os limpos para receber nova cobertura. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
Características Análises Típicas  

Densidade (g/cm
3
), a 20ºC    1,01 

pH    13,25 

 
MODO DE USO: Antes de usar ler com atenção as informações do rótulo: USO PROFISSIONAL 
 
Não usar o produto sem antes testar a mistura em uma pequena parte não visível do local a ser limpo. 
Sempre usar luvas, óculos e botas para a aplicação do produto. 
 
Varrer e aspirar o local a ser limpo. Pode ser usado concentrado ou diluído. Diluir 1 parte do produto com 1 a 8 partes de água, 
dependendo do tipo e quantidade de cera, incrustação ou sujeiras a serem removidas. Aplicar o produto sobre a área a ser limpa e 
deixar agir por 5 a 10 minutos. Não deixar secar.  
Após, usar um rodo, escova, vassoura ou enceradeira industrial para remover a solução, e em seguida passar um pano úmido ou 
lavar com água corrente. Se necessário repetir a operação.  
Para a aplicação de nova película de cera ou impermeabilizante, a superfície deverá estar totalmente seca e isenta de resíduo do 
produto.  
 
DILUIÇÃO 
O produto pode ser diluído com água dependendo do tipo de cera ou revestimento.   

 
RENDIMENTO 
O rendimento médio é de 4 a 5 m

2
 / litro, e depende da espessura da camada e do tipo de cera.    

 
VALIDADE 
24 meses. 
 
COMPOSIÇÃO 
Glicóis, tensoativos, alcoóis, aminas, bases, estabilizantes, conservante, essência e água.  
 
PRECAUÇÕES DE USO 
Leia atentamente o rótulo antes de utilizar o produto. Durante a aplicação utilize luvas de borracha e óculos de proteção. 
Mantenha a embalagem bem Fechada. CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Em 
caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. 
Caso ocorra contato com a pele ou olhos lave imediatamente com água em abundância.  
Em caso de Emergência ligue: CEATOX 0800 0148110 
 
EMBALAGENS 
Frasco de 950 mL  e bombona 5 L. 
 

GARANTIA LIMITADA 
As informações que esta ficha técnica fornece representam a fidelidade e a confiança de que são exatas e precisas. Contudo, tendo 
em vista as variáveis que estão alheias ao controle do fabricante, como condições e métodos de uso, estas informações não podem 
ser usadas sem que o cliente realize testes de avaliação e desempenho do produto. A Allchem Química garante que o produto 
cumprirá o especificado e se limita a devolução da importância envolvida na comercialização. 
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DISPONIBILIDADE – ONDE ENCONTRAR O PRODUTO 
Caso necessite de auxílio para localização do produto em região próxima, entre em contato com a Allchem Química através de 
telefone, e-mail ou através de nosso site, www.allchem.com.br. 
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