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MARBLE POLISH 
Creme Polidor para Mármore 

Propriedades: 
MARBLE POLISH é um polidor especialmente formulado para manter e restaurar o brilho original do mármore natural, 
pedra calária, onyx, mármore travertino e alguns tipos de granilite. Não deve ser usado em mármore sintético. MARBLE 
POLISH combina produtos de polimento com micro-partículas abrasivas escolhidas por sua habilidade em remover 
marcas de desgaste da superfície, restaurando a aparência original do mármore ou superfície da pedra. Não produz 
nenhuma névoa perigosa ou odores indesejáveis. Não contém solventes orgânicos voláteis. 

Instruções de uso: 
A fórmula consistente e cremosa é pronta para uso, não havendo necessidade de misturas de pó com água. Certifique-se 

que a área a ser tratada não é de mármore sintético fazendo um teste com algumas gotas de DECRUST B. Procure um 
local pouco visível. Se o local borbulhar, o mármore não é sintético e você poderá usar MARBLE POLISH. Caso contrário, 
este tratamento poderá danificar irreversívelmente a superfície. Proteja as áreas e materiais que não devem entrar em 
contato com o produto. A acidez de MARBLE POLISH pode manchar ou danificar certos tipos de carpetes. Caso houver 
evidência de acabamento no piso, faça a remoção com SPARCLEAN. Retire a areia e a poeira com mop pó com DUST 
MOP, passando-o em uma única direção. Agite o frasco antes de usar. Aplique MARBLE POLISH com máquina low speed 

(mínimo de 1,5 HP), preferencialmente com peso adicional. O peso ideal da máquina mais o peso adicional deverá ser de 
no mínimo 60 kg. Use o disco branco com movimentos circulares e aleatórios. Use aproximadamente 40 g para cada m2. 
Não faça o polimento em uma área maior do que 2 m2 de cada vez. Use MARBLE POLISH pós-polimento com disco 
diamantado e manutenção mensal de rotina. NÃO UTILIZE ÁGUA QUENTE, pois podem ocorrer rachaduras em vários 
tipos de pedra. Mantenha o produto úmido pulverizando água na superfície. Quando estiver seco, passe a máquina high 
speed com disco branco sintético. 

Dados Técnicos: 

Aparência: Líquido Viscoso 

Cor: Branco 

Odor: Característico 

pH: 0,0 - 3,0 

Peso específico: 1,245 - 1,275 g/cm³ 

Viscosidade: 1000 - 8000 cps 

Teor de ativos: 6,0 - 8,0 % 

Registro do 

Ministério da Saúde: Registro MS- N° 3.0018.0155 

Garantia: 

Produção moderna e rigoroso controle de laboratório asseguram qualidade uniforme por todo o tempo. Assim, todos os 
produtos manufaturados pela Spartan do Brasil são garantidos para a total satisfação do usuário. 

 

 


