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WOOD RESTORER AC 
Acabamento restaurador para piso de madeira 

Propriedades: 
WOOD RESTORER AC é um acabamento restaurador semi brilho para pisos de madeira como: tabuas, tacos, parquet e 
laminados. WOOD RESTORER AC foi desenvolvido para restaurar brilho em superfície tratada com resinas e vernizes 
base aquosa ou base solvente. WOOD RESTORER AC é de fácil aplicação e de rápida secagem, possui um ótimo 
nivelamento e boas propriedades anti-derrapantes. 

Instruções de uso: 
Aplique WOOD RESTORER AC conforme as instruções abaixo: TABUAS, TACOS E PARQUET contendo: Acabamento 
restaurador/ Cera de carnaúba/Acabamento Acrílico: - REMOÇÃO A SECO: Faça remoção a seco com auxilio de uma 

máquina conservadora Low Speed e discos de remoção a seco para madeira. Aspire o pó com aspirador de pó. Utilize 
mop espremido ou pano úmido torcido em água para remover qualquer resíduo, deixar secar por 1 hora antes de aplicar 
WOOD RESTORER AC. – REMOÇÃO ÚMIDA: Faça remoção úmida com WOOD REMOVER em uma solução de 1:1 a 1:5 
em água para remover qualquer resíduo, utilizando máquina conservadora e disco vermelho limpeza e ou fibras limpeza 
pesada, enxaguando com mop espremido ou pano úmido torcido. Para piso exposto ao tráfego intenso aplique duas 
camadas do WOOD RESTORER AC semanalmente. Para remoção de acúmulos de WOOD RESTORER AC utilize WOOD 

REMOVER. - LAMINADOS contendo: Cera de carnaúba /Acabamento Acrílico/ Acabamento Restaurador: Deixe o piso 
secar por 1 hora e aplique duas camadas de WOOD RESTORER AC, utilizando mop aplicador com um tempo de secagem 
de aproximadamente 40 minutos entre as camadas. Caso o piso tenha acumulo de cera, acabamento e acabamento 
restaurador faça uma remoção a seco com auxilio de uma máquina conservadora Low Speed e discos de remoção a seco 
para madeira. Aspire o pó com aspirador de pó. Utilize mop espremido ou pano úmido torcido em água para remover 
qualquer resíduo.Deixe o piso secar por 1 hora e aplique duas camadas de WOOD RESTORER AC utilizando mop 

aplicador com um tempo de secagem de aproximadamente 40 minutos entre as camadas. - MANUTENÇÃO DIÁRIA: 

Remova a poeira com mop pó tratado com DUST MOP e faça limpeza com detergente neutro DAMP MOP, utilizando mop 
úmido espremido ou pano úmido torcido. Para piso exposto ao tráfego intenso aplique duas camadas do WOOD 
RESTORER AC semanalmente. Rendimento por camada é de 60 a 80m² por litro. Para remoção de acúmulos de WOOD 
RESTORER AC utilize WOOD REMOVER. 

Dados Técnicos: 

Aparência: Líquido Leitoso 
Cor: Branco a Creme 
Odor: Característico 
pH: 7,50 - 9,50 
Peso específico: 0,990 - 1,020 g/cm³ 
Viscosidade: 1,0 - 10,0 cps 
Teor de ativos: 13,0 - 15,0% 

Registro do 
Ministério da Saúde: 

Produto saneante notificado na Anvisa n° 
25351.248103/2011-61 

 

 


