
Limpeza Geral

FINALIDADE DE USO:

RESTAURY ACRYL  é um restaurador de brilho poara pisos tratados com acabamento acrílico, age como cristalizador, eliminando marcas ou 

arranhões de pisos.Pode ser usado com frasco pulverizador, no sistema "spray cleaning" ou com lavadora automática.Proporciona alto brilho 

quando polido com lustradora de alta rotação( acima de 850 rpm).

APRESENTAÇÃO: CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM:

Líquido incolor Manter o produto em sua embalagem original em local

fresco e arejado afastando da luz solar e fonte de calor.

COMPOSIÇÃO: 

Resina acrílica, emulsificante, agente de polimento, conservante EMBALAGEM:

e veículo. Caixa de papelão contendo 4 bombonas com 5 litros. 

Bombonas de 20L, 25L e 50 L.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICA

Estado físico:                     Líquido viscoso ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES:

Densidade:                         0,95 – 1,01 g/cm³ CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS  

Odor:                                 Característico ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. CUIDADO: Perigosa a 

pH:                                    8,5 à 9,5 sua ingestão. Impeça contato com os olhos.

Solubilidade em água: Solúvel Em caso de contato com os olhos , lave imediatamente

Limites de explosividade  Produto não inflamável com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque

vômito e consulte imediatamente  o Centro de Intoxicações 

(CEATOX 0800722.6001) ou Serviço de Saúde mais próximo 

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

*Lavadora  Automática: varrer o piso passar mop pó. Adicionar 1L do

RESTAURY ACRYL  em até 32L de água e realizar a limpeza do piso.

Não enxaguar. Deixar o piso  secar  completamente  por  cerca de 

10 minutos. Passar lustradora de alta rotação(acima de 850rpm),

utilizando o disco de polimento específico para esta aplicação.
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RESTAURY ACRYL 

                  INFORMAÇÕES TÉCNICAS

FOLHETO TÉCNICO

RESTAURADOR DE BRILHO

*Spray Cleaning: varrer o piso ou passar mop pó. Adicionar 1L de

 RESTAURY ACRYL em até 9L de água em um frasco

aplicação.

 pulverizador, de uso manual, ou acoplado a uma lustradora de alta 

rotação (acima de 850 rpm). A cada 3 ou 4 passos,  pulverizar a  

solução  no piso e passar a lustradora com o disco apropriado ao

 mesmo tempo.  Não enxaguar.  Deixar  o piso secar completamente

 por cerca de 10 minutos. Passar lustradora  de  alta rotação  (acima 

de 850 rpm), utilizando o disco de  polimento  específico  para esta 
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