BOLETIM INFORMATIVO
PRODUTO:

ODORLESS

( EASY REMOVAL )

REMOVEDOR DE BASES SELADORAS E CERAS ACRÍLICAS EM GERAL – SEM ODOR

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Removedor Concentrado, eficiente para remoção de acúmulos de camadas de Bases Seladoras, Ceras
Acrílicas e Impermeabilizantes Acrílicos a base de água.
COMPOSIÇÃO QUIMICA:
2,2 dimetil-1.3 dioxolan-4. ilmetanol, Éter Monohexilico do Etileno Glicol, Monoetanolamina, Álcool Etílico, Água.
DADOS TÉCNICOS:
PH......................................................................... 10,0 a 11,0
Cor........................................................................ Levemente Amarelado
Odor...................................................................... Característico
Peso específico..................................................... 1,03 a 1,05 g/cm³
DILUIÇÃO RECOMENDADA:
1 litro de produto para 20 litros de água ( remoção de bases seladoras e ceras acrílicas )
1 litro de produto para 100 lts de água ( limpeza em geral)
APLICAÇÃO:
Produto específico para remoção de bases seladoras e ceras acrílicas em geral. Por se tratar de um produto
sem odor, sua utilização se torna ideal em Indústrias Alimentícias, Supermercados, Hospitais, Shoppings e
Clinicas em geral.
INSTRUÇÕES DE USO:
Espalhe o produto diluído na proporção recomendada uniformemente sobre o piso impermeabilizado ou
encerado, deixar agir por aproximadamente 5 minutos e remova com enceradeira e disco verde ( no caso de
piso paviflex) e enceradeira e disco preto ( no caso de piso granilite, ardósia, mármore e granito).
PRECAUÇÕES DE USO:
Conserve o produto fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.
Produto alcalino, utilizar 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 4 galões de 5 litros.
Caixa com 12 frascos de 1 lt.
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