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CÓPIA NÃO CONTROLADA 

 

 

WAX LE 
LAVA E ENCERA AUTOBRILHANTE 

DESCRIÇÃO 
Produto lava e encera autobrilhante, para limpeza e manutenção de todo o tipo de pavimentos 
protegidos com emulsões autobrilhantes.  

PROPRIEDADES 
Pode ser utilizado manualmente ou com máquina. 
Lava e dá brilho numa só operação. 
Deixa no pavimento tratado, um filme brilhante e resistente ao desgaste que atrasa o filme inicial.  

MODO DE EMPREGO 

Pavimentos protegidos 
Aplicação Manual: Diluir a 2-5 % em água. Dosear 200 a 500 mL de produto em 8 a 10 litros de 
água de acordo com o tipo de sujidade. Espalhar a solução no pavimento com uma esfregona. 
Durante a lavagem, lavar frequentemente a esfregona. Permitir que o produto atue alguns 
minutos. Com esfregona própria, recolher a solução de lavagem.  
Usar o produto 1 a 2 vezes por semana 
 
Máquina: Diluir a 2% em água. Dosear o produto para o tanque com água da máquina. Aplicar e 
limpar o pavimento. 
 
Importante: Não aplicar em pavimentos sensíveis à água, ex: madeira e cortiças não protegidas. 
Manter o produto resguardado do frio. 

HIGIENE E SEGURANÇA 

Ver Ficha Dados Segurança do Produto. 
Armazenar na embalagem de origem fechada. Evitar temperaturas extremas. 
Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone 
+351 808 250 143. 

CARACTERÍSTICAS 

Estado físico a 20ºC: Líquido  
Aspeto: Opaco 
Cor: Verde 
Odor: Cítrico 
pH: [8,0-9,0] 
Densidade relativa a 20ºC: 1,01 
Propriedades de solubilidade: Solúvel em água 
 
Tempo de secagem = 45-60 minutos 
Rendimento = 400 m2/L a 5% 
 
PRODUTO BIODEGRADÁVEL 

EMBALAGEM 3x5L 

 

USO PROFISSIONAL 
A informação deste folheto é segundo o nosso critério correto. No caso de não serem respeitadas as corretas condições de util ização dos produtos, 

não nos responsabilizamos pelas consequências da sua utilização. 


