
FLOOR FINISH REMOVER
Removedor de Acabamentos, Ceras e Seladores

Propriedades e Utilizações
FLOOR FINISH REMOVER é um removedor sem cheiro, de alta eficiência, formulado para rápida remoção de múltiplas camadas de ceras, 

acabamentos e seladores. 

FLOOR FINISH REMOVER foi desenvolvido especialmente para o trabalho de remoções em ambientes fechados ou com pouca ventilação, tais 

como, hospitais, clinicas e escritórios.

FLOOR FINISH REMOVER possui laudo de biodegradabilidade.

FLOOR FINISH REMOVER possui baixa espumação, facilitando a remoção do produto e diminuindo o número de enxágues, economizando 

tempo, mão de obra e água.

Informações Técnicas
CARACTERÍSTICAS FÍSICO- QUÍMICA

Aparência:  Líquido Transparente               

Cor:  Levemente amarelado

Odor:  Sem cheiro                

pH:  13,0 - 14,0                                                                                        

COMPOSIÇÃO

Água, solvente, sequestrante, alcalinizantes, tensoativo anfótero e hidrótopo

EMBALAGENS

2 x 5 Lts

PRODUTO SANEANTE REGISTRADO NA ANVISA/MS SOB N° 

3.0018.0141

    

FLOOR FINISH REMOVER
Removedor de Acabamentos, Ceras e Seladores

Instruções de Uso

Garantia
A Spartan trabalha com Sistema de Gestão Integrada (SGI), que alinha as diretrizes da empresa com as gestões de qualidade, meio ambiente, 

comercial, saúde e segurança ocupacional, informação, pessoas, responsabilidade social e gestão de riscos. Dessa maneira, todas as áreas da 

empresa trabalham em sincronia para que a Spartan mantenha sua excelência em pessoas, produtos, serviços e sistemas.

  

1.  Dilua FLOOR FINISH REMOVER, na diluição recomendada.

2.  Teste previamente, em uma área próxima aos rodapés, para assegurar a compatibilidade e determinar a diluição correta e econômica.

3.  Aplique FLOOR FINISH REMOVER, com auxílio de mop, em uma pequena parte do piso. Certifique-se de cobrir completamente o piso até os 

rodapés. Tenha cuidado, pois o piso molhado pode ficar extremamente escorregadio.

4.  Deixe agir por 3 a 5 minutos.

5.  Esfregue a área molhada com máquina conservadora, usando escova ou disco para remoção.

6.  Retire a solução do produto, usando pano, mop ou aspirador para líquido.

7.  Enxague o piso duas ou três vezes, garantindo a remoção de todo o resíduo.

8.  Deixe a superfície secar completamente.

9.  Aplique o acabamento.

 Recomendamos as seguintes diluições médias:

Nível de Sujidade Alvejamento

Baixo 1:10 (100 mL de produto por litro de água)

Médio 1:5 (200 mL de produto por litro de água)

Alto 1:1 (500 mL de produto por litro de água)

Recomendações Importantes

Não deixe a solução secar na superfície.

CUIDADO: o piso molhado pode ficar extremamente escorregadio.
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