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Concentrado Removedor de Ceras (5 litros)
Dados Técnicos

Janeiro/02
Substitui: Junho/98

Descrição:
Removedor de Ceras concentrado para ser diluído manualmente. Este produto, quando diluído, é usado para remover, com alta
eficiência, ceras, acabamentos acrílicos e impermeabilizantes.
Composição: Produto à base de álcool benzílico, monoetanolamina, ácido cáprico-caprílico, surfactante e defloculante.
Características Especiais:
• Ótima performance na remoção de várias camadas de ceras.
• Tempo de contato: 2 a 5 minutos.
• Baixa formação de espuma.
• Não ataca pisos vinílicos.
• Não contém butil em sua formulação.
Nota: Este produto é indicado para remoção de ceras e acabamentos à base d’água.
Embalagem:
Bombona plástica contendo 5 litros de produto concentrado.
Condição de Estocagem:
Armazene em local fresco e mantenha o recipiente fechado quando não estiver em uso.
Rendimento:
Diluição do Produto (1:14):
- Rendimento da bombona: 75 litros
Quando e Onde Utilizar:
Este produto é destinado para remover ceras, impermeabilizantes e resíduos de acabamentos. Siga a Instrução para Uso para
preparar o piso para reaplicação do acabamento desejado.
Nota: Esse produto não é indicado para uso em pisos de madeira.
Instrução para Uso:
1. Dilua o produto em um recipiente (balde ou carrinho para mop).
2. Remova a poeira do piso com mop pó.
3. Utilize o aviso de piso escorregadio.
4. Aplique o produto diluído no local desejado, com o mop água, deixando o piso uniformemente umedecido.
5. Mantenha o produto aplicado agindo no piso por 2 a 5 minutos.
6. Utilize a enceradeira equipada com o Disco Removedor Plus 3M (Preto) ou Disco Hi-Pro 3M (Preto), para remover as camadas
de cera ou acabamento do piso. Utilize o Suporte LT com Fibra de Limpeza Uso Geral 3M para cantos.
7. Remova toda solução remanescente do piso (camadas de cera dissolvidas, sujeiras e produto removedor de ceras) com um mop
ou aspirador de líquidos.
8. Espere o piso secar antes de aplicar um acabamento novo.
Nota: Quando utilizar um equipamento de limpeza automático, equipado com disco de limpeza para piso 3M apropriado, lembre-se
de manter a solução do removedor de ceras diluído agindo no piso por 2 a 5 minutos antes de operar o sistema de limpeza
característico do equipamento.
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Especificações do Produto:
Produto Concentrado:
1. pH: 11,3
2. Ponto de Fulgor: > 100ºC
3. Solubilidade em água: completa
4. Peso específico: 1,02 g/cm3
5. Viscosidade: < 100 cps
6. Aparência: líquido azul
Produto Diluído:
1. pH: 10,0
2. Ponto de Fulgor: > 100ºC
3. Solubilidade em água: completa
4. Peso específico: 1,0 g/cm3
5. Viscosidade: < 100 cps
6. Aparência: líquido azul claro
Precauções:
Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
Utilize sempre no manuseio EPI’s como luvas e óculos de segurança.
Produto Concentrado:
Contato com os olhos: corrosivo.
Contato com a pele: corrosivo.
Inalação: irritação para o nariz e garganta em exposição de altos níveis de vapores.
Produto Diluído:
Contato com os olhos: irritação suave.
Contato com a pele: irritação suave depois de exposição prolongada ou repetitiva.
Inalação: irritação para nariz e garganta depois de exposição prolongada de altos níveis de vapores.
Nota: Consulte a ficha de segurança do produto (MSDS) para informações de precauções e primeiros socorros.
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Sistemas de Limpeza Profissional
3M do Brasil Ltda.
Via Anhanguera km, 110
Cx. Postal 123, Campinas – SP
CEP 13001-970

Centro de Relacionamento com o Cliente

Fone: 0800-132333
faleconosco@3m.com.br

Informações:
Consulte o Serviço Técnico
Fone (0xx19) 3838-7673
Fax (0xx19) 3838-7889
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