REFLEXO
CERA POLIMENTÁVEL
Tratamento de Piso

FOLHETO TÉCNICO

FINALIDADE DE USO:
REFLEXO, é uma cera líquida, de base aquosa, perfumada e não inflamável. Desenvolvida para acabamento e proteção de estabelecimentos sujeitos
a médio tráfego em pisos frios, tais como: Cerâmica, Granito, Marmorite, Vinílicos e Pedras Frias. E também em assoalhos e pisos de madeiras em
geral. Apresenta boa resistência às riscas e às marcas pretas das solas dos sapatos, além de promover um ótimo brilho, melhorando a aparência
do piso.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
APRESENTAÇÃO:
Líquido, branco leitoso.

CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM
Manter o produto em sua embalagem original em local
fresco e arejado afastando da luz solar e fonte de calor.

COMPOSIÇÃO:
Cera de Polietileno, agente formador de filme, agente de
polimento, fragrância, conservante e veículo.

EMBALAGEM
Caixa de papelão contendo 4 bombonas com 5 litros.
Caixa de papelão contendo 12 garrafas de 1 litro.
Caixa de papelão contendo 12 garrafas de 850ml.

PRINCIPIO ATIVO:
Polietileno

ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES

CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICA
Estado físico:
Líquido

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS
ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. CUIDADO: Perigosa a

Densidade:

0,95 – 1,02 g/cm³

sua ingestão. Impeça contato com os olhos.

Odor:
pH:
Solubilidade em água:
Limites de explosividade

Característico a cada fragrância
7,0 à 9,0
Solúvel
Produto não inflamável

Em caso de contato com os olhos , lave imediatamente
com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque
vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações
(CEATOX 0800.722.6001) ou Serviço de Saúde mais próximo

MODO DE USAR
Lavar bem o piso. Quando estiver totalmente limpo e seco,
aplicar REFLEXO num só sentido. Usar um aplicador de cera ou
ou mop. Deixar secar completamente e, se necessário, lustrar
com uma enceradeira.

levando o rótulo do produto. Não dê nada por via oral a uma
pessoa inconsciente.
Armazene o produto em sua embalagem original bem fechada,
mantenha a embalagem protegida do sol e calor.
PRAZO DE VALIDADE
24 meses apartir da data de fabricação
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