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CÓPIA NÃO CONTROLADA 

 

 
WAX REM 

DECAPANTE DE CERAS BAIXA ESPUMA 

DESCRIÇÃO 
Decapante enérgico de ceras de baixa espuma para pavimentos de mármore, barro cozido, PVC, parquet, 
etc., especialmente concebido para aplicação com máquinas rotativas. 

PROPRIEDADES 

Proporciona uma decapagem rápida e eficaz. 
Indicado para todo o tipo de pavimentos exceto superfícies pintadas. 
Eficaz em áreas de decapagem difícil. 
Grande rendimento e fácil aplicação. 
Fórmula de baixa espuma. 

MODO DE EMPREGO 

Dosagem: Diluir o produto em água, entre 10 a 20 %. Para camadas mais difíceis aumentar a concentração 
até 50%. 
 
Aplicação: Dosear o produto para o tanque da máquina com água. Cobrir o pavimento a decapar com a 
solução preparada uniformemente. Deixar atuar no mínimo, 5-10 minutos (não deixar secar a solução). Em 
seguida esfregar o pavimento, aspirar a solução suja com um aspirador de líquidos e enxaguar 
abundantemente com água limpa. Após este tratamento, deixar secar e proteger com uma emulsão. 
 
Decapagem Seca: Este processo destina-se exclusivamente à eliminação seletiva de ceras. Diluir 1:3, 
pulverizar uniformemente a solução em pequenas áreas de 1 a 2 m2. Passar a máquina rotativa provida de 
disco castanho. Aspirar ou varrer o pavimento com vassoura de franjas.  
 
Importante: Não aplicar em pavimentos sensíveis à água, ex.: madeira não protegida. Remover 
imediatamente, com um pano molhado, quaisquer salpicos na madeira/superfícies pintadas. Testar a 
compatibilidade do material antes de usar. Em pavimentos de linóleo verificar a consistência da cor. 

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 +351 800 
250 250. 

CARACTERÍSTICAS 

Estado físico a 20ºC: Líquido  
Aspeto: Transparente 
Cor: Bege 
Odor: Característico 
pH: [12,5-13,5] 
Densidade relativa a 20ºC: 1,06 
Propriedades de solubilidade: Solúvel em água 
PRODUTO BIODEGRADÁVEL 

EMBALAGEM 5L 

 

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

não nos responsabilizamos pelas consequências da sua utilização. 
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