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CERA LÍQUIDA AUTO TR
É recomendado para pisos em geral, tais como: cerâmicas, madeiras, 
tacos, borrachas e outros.
Disponível na cor incolor.
 
Embalagem: Galão de 5 Litros.

 
Fardo 4x5 
Galão 5 Litros
Código de Barras
Galão 5L

 

 
INSTRUÇÕES DE USO: Despeje um pouco sobre o piso e espalhe bem com um pano úmido até 
cobrir toda a área e deixe secar. Dispensa enceradeira. 
 
MANUTENÇÃO: Remover pó e areia do piso com auxílio de mop 
LIMPADOR COM BRILHO CENAP, utilizando mop 
limpeza (macio), para não danificar o brilho do acabamento. 
profunda o uso do produto REMOVEDOR DE CERA CENAP
 
PRECAUÇÕES: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS 
DOMÉSTICOS. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a 
pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Em caso de contato com os olhos e a 
pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provo
consulte imediatamente o Centro de Intoxicações pelo número 0800
levando o rótulo do produto. Mantenha o produto em sua embalagem original, Conservar a 
embalagem fechada, em local coberto e fresco ao abrigo do sol e do c
embalagem vazia. 
 
COMPOSIÇÃO: Resinas acrílicas, tensoativo, plastificante, corante e água.
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CERA LÍQUIDA AUTO TRÁFEGO CENAP (base água)
É recomendado para pisos em geral, tais como: cerâmicas, madeiras, 
tacos, borrachas e outros. Não é inflamável. 
Disponível na cor incolor. 

Embalagem: Galão de 5 Litros. 
Peso Comp. Larg. 

Fardo 4x5 Litros 21,2 38 28 
Galão 5 Litros 5,3 19 14 
Código de Barras EAN-13 DUN-14
Galão 5L 789.62355.0037-7 4-789623550037

Despeje um pouco sobre o piso e espalhe bem com um pano úmido até 
cobrir toda a área e deixe secar. Dispensa enceradeira.  

: Remover pó e areia do piso com auxílio de mop seco. Fazer a limpeza úmida com 
LIMPADOR COM BRILHO CENAP, utilizando mop úmido ou lavadora automática com disco de 

nificar o brilho do acabamento. Recomendamos para limpeza 
o uso do produto REMOVEDOR DE CERA CENAP.  

: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS 
Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a 

pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Em caso de contato com os olhos e a 
pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provo
consulte imediatamente o Centro de Intoxicações pelo número 0800-722-6001, ou o médico, 
levando o rótulo do produto. Mantenha o produto em sua embalagem original, Conservar a 
embalagem fechada, em local coberto e fresco ao abrigo do sol e do calor. Não reutilize a 

, tensoativo, plastificante, corante e água. 
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FEGO CENAP (base água) 
É recomendado para pisos em geral, tais como: cerâmicas, madeiras, 

Alt. 
28 
28 

14 
789623550037-5 

Despeje um pouco sobre o piso e espalhe bem com um pano úmido até 

seco. Fazer a limpeza úmida com 
úmido ou lavadora automática com disco de 

Recomendamos para limpeza 

: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS 
Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a 

pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Em caso de contato com os olhos e a 
pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e 

6001, ou o médico, 
levando o rótulo do produto. Mantenha o produto em sua embalagem original, Conservar a 

alor. Não reutilize a 


