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WOOD REMOVER 
Removedor para Pisos de Madeira 

Propriedades: 
WOOD REMOVER é um removedor de acabamentos restauradores de brilho, cera de carnaúba, acabamento acrílico para 
pisos como: tabua, tacos, parquet e laminados. WOOD REMOVER é composto de surfactantes sintéticos de última 
geração, combinados com substâncias umectantes e quelantes que fazem com que ocorra uma rápida penetração e 
emulsificação do acabamento aplicado sem atacar vernizes poliuretânicos de Base aquosa ou solvente. 

Instruções de uso: 
Remova com WOOD REMOVER conforme as instruções abaixo: Para TÁBUAS, TACOS E PARQUET contendo: Cera de 
carnaúba/Acabamento Acrílico/Acabamento Restaurador: Remova resíduos de cera com WOOD REMOVER diluído de 1:1 

a 1:5, aplicado com mop ou pano levemente espremido e utilizar máquina conservadora low speed com disco vermelho 
limpeza e ou fibras limpeza pesada. Remova todos os resíduos com mop úmido espremido ou pano úmido torcido para o 
enxágüe. PISOS DE TABUAS, TACOS E PARQUET contendo: SELADOR POLIURETÂNICO, RESINAS POLIURETÂNICAS DE 
BASE SOLVENTE OU BASE ÁGUA, CERAS OU ACABAMENTOS ACRÍLICOS. Para uma remoção total de seladores, vernizes 
base água, ceras de carnaúba ou acabamentos acrílicos faça remoção a seco com um disco discos de remoção a seco 
para madeira e ou fibra limpeza ultra pesada, remova o pó com mop pó tratado com DUST MOP e passe mop úmido 

espremido ou pano úmido torcido para retirar todos os resíduos de pó antes de aplicar novo tratamento. Para remover 
totalmente utilize telas abrasivas superscreen na seguinte ordem de abrasividade: de 60 grit até 400 grit até a superfície 
fique bem lisa. Remova o pó com aspirador em seguida remova qualquer resíduo de pó com mop úmido espremido ou 
pano úmido torcido. Espere secar por no mimo 1 hora antes de aplicar novo tratamento. Em casos de pisos irregulares é 
necessário fazer uma raspagem profunda e nivelamento usando lixas apropriadas para nivelamento antes de usar o 
procedimento acima. LAMINADOS contendo: Cera de carnaúba/Acabamento Acrílico/ Acabamento Restaurador: Remova 

o acabamento restaurador antigo do piso com um disco de remoção a seco para madeira e ou fibra limpeza ultra pesada, 

remova o pó com mop pó tratado com DUST MOP e passe mop úmido espremido ou pano úmido torcido para retirar 
todos os resíduos de pó antes de aplicar novo tratamento. 

Dados Técnicos: 

Aparência: Líquido Transparente 
Cor: Levemente Amarelado 
Odor: Característico 
pH: 9,5 - 11,3 
Peso específico: 1,025 - 1,045 g/cm3 
Viscosidade: 1,0 - 10,0 cps 
Teor de ativos: 7,0 - 10,0 % 

Registro do 
Ministério da Saúde: 

Produto saneante notificado na Anvisa 
n°25351.235436/2011-20 

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. 

 


