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MODO DE USAR: Excelente para remoção de sujidade e de cera acrílica em pisos impermeáveis ou 
selados, como pisos de madeira sintecada, pisos frios, cerâmicas, paviflex, e outros similares, 
deixando-os pronto para ser encerado. Aplicar diluído de acordo com as condiçõe
por 8 a 10 minutos. Não deixar secar. 
enceradeira e disco apropriado. Retire a solução com um pano limpo e úmido, em seguida enxaguar o 
piso com água limpa. Deixe secar completamente e o piso estará pronto para receber cera de novo. 
Desengraxante biodegradável.  
 
PRECAUÇÕES: Em caso de contato com os olhos e pele, lave imed
abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de 
Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Evite o contato prolongado com a pele. Depois 
de utilizar este produto, lave e seque as mã
contato com o produto. Não reaproveitar a embalagem vazia. 
 
COMPOSIÇÃO: Glicóis, aminas, tensoativo aniônico, alcalinizante, perfume e água.
 
DILUIÇÃO: Diluir 10 para litros de água, ou de acordo co
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REMOVEDOR CONCENTRADO CENAP 
É eficiente na remoção de ceras emulsionadas à base de carnaúba, 
parafina e polímeros acrílicos. Produto à base de solvente glicólico e 
tensoativos promovem à re-emulsificação das ceras velhas tornando
as solúveis em água e de fácil remoção. Específico para remoção de 
cera e sujeira de pisos em geral. Pode ser utilizado em qualquer piso.
 
Embalagem: Galão de 05 Litros 

 Peso Comp. Larg.
Fardo 4x5 Litros 20,40 36 24
Galão 5 Litros 5,10 19 14
Código de Barras EAN-13 DUN
Galão 5L 789.62355.0009-4 4-789623550009

 

: Excelente para remoção de sujidade e de cera acrílica em pisos impermeáveis ou 
selados, como pisos de madeira sintecada, pisos frios, cerâmicas, paviflex, e outros similares, 

os pronto para ser encerado. Aplicar diluído de acordo com as condiçõe
por 8 a 10 minutos. Não deixar secar. Dependendo do acúmulo de cera, esfregue o piso com uma 

Retire a solução com um pano limpo e úmido, em seguida enxaguar o 
piso com água limpa. Deixe secar completamente e o piso estará pronto para receber cera de novo. 

: Em caso de contato com os olhos e pele, lave imediatamente com água em 
abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de 
Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Evite o contato prolongado com a pele. Depois 
de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Cuidado! Perigosa sua ingestão. Evite a inalação e o 
contato com o produto. Não reaproveitar a embalagem vazia.  

: Glicóis, aminas, tensoativo aniônico, alcalinizante, perfume e água.

Diluir 10 para litros de água, ou de acordo com o grau de sujidade. 
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É eficiente na remoção de ceras emulsionadas à base de carnaúba, 
parafina e polímeros acrílicos. Produto à base de solvente glicólico e 

emulsificação das ceras velhas tornando-
de fácil remoção. Específico para remoção de 

cera e sujeira de pisos em geral. Pode ser utilizado em qualquer piso. 

Larg. Alt. 
24 28 
14 28 
DUN-14 

789623550009-2 

: Excelente para remoção de sujidade e de cera acrílica em pisos impermeáveis ou 
selados, como pisos de madeira sintecada, pisos frios, cerâmicas, paviflex, e outros similares, 

os pronto para ser encerado. Aplicar diluído de acordo com as condições do piso. Deixe agir 
acúmulo de cera, esfregue o piso com uma 

Retire a solução com um pano limpo e úmido, em seguida enxaguar o 
piso com água limpa. Deixe secar completamente e o piso estará pronto para receber cera de novo. 

iatamente com água em 
abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de 
Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Evite o contato prolongado com a pele. Depois 

os. Cuidado! Perigosa sua ingestão. Evite a inalação e o 

: Glicóis, aminas, tensoativo aniônico, alcalinizante, perfume e água. 


