BOLETIM INFORMATIVO
RESTAURA POWER

PRODUTO:

RESTAURADOR DE BRILHO PARA PISOS IMPERMEABILIZADOS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Emulsão acrílica de alta resistência, para remoção de riscos e restauração do brilho de pisos impermeabilizados.

COMPOSIÇÃO QUIMICA:
Emulsão de cera acrílica, polímeros acrílicos de alta resistência, plastificante, tenso ativo, conservante e
água.
DADOS TÉCNICOS:
Rendimento.......................................................... 500 a 800 m²/ litro
Teor de sólidos..................................................... 6,5 a 7,5%
PH......................................................................... 7,0 a 9,0
Cor........................................................................ Incolor
DILUIÇÃO RECOMENDADA:
PRODUTO PRONTO PARA USO.
APLICAÇÃO:
Produto indicado para restauração de impermeabilizantes e acabamentos acrílicos em todos os tipos de pisos
laváveis. RESTAURA POWER tem que ser utilizado com máquina polidora de alta rotação (High Speed ou
Ultra High Speed). 1.500 a 3.000 rpm.
INSTRUÇÕES DE USO:
Remova toda a abrasividade do piso (poeira, pó) com Mop Pó. Caso o piso a ser tratado esteja com alto grau de
sujidade, lavar com o produto Power Det-10 na diluição de 1:100 lts e enxaguar. Após o piso estar limpo e seco
pulverizar o produto com Spray Buff e em seguida polir com polidora de alta rotação (High Speed ou Ultra High
Speed) 1.500 a 3.000 rpm. Não deixar o produto secar.
PRECAUÇÕES DE USO:
Conserve o produto fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.
Apesar do produto ser neutro, recomenda-se a utilização de luvas de proteção no manuseio.
Em caso de contato com os olhos, lavá-los com água em abundância.
Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito, providenciar cuidados médicos.
APRESENTAÇÃO:
caixa com 12 frascos de 1 litro e caixa com 4 galões de 5 litros.
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