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PISOHELP 0800 600 5151

BOLETIM TÉCNICO
DIVISÃO FÁCIL USO

APRESENTAÇÃO

VALIDADE:
Válido 24 meses após a data
de fabricação.

Propriedades:
Removedor LP é um produto concentrado, ideal para remover resinas e 
acabamentos acrílicos base água de difícil remoção. Emulsiona o filme, 
amolecendo-o, facilitando sua retirada. Remove com eficiência respingos de tintas 
base água - muito comuns ao final da obra - e sujeiras difíceis. É um produto de alto 
desempenho também indicado para uso profissional.
É o produto ideal para a remoção de Pisoclean Acabamento e Pek Selex, por 
exemplo. 

Modo de uso:
Espalhe o produto sobre a superfície e deixe agir  Esfregue entre 15 a 20 minutos.

com intensidade utilizando fibras, vassouras ou acessórios de limpeza apropriado. 

Enxágue com água pura e, caso persista algum resíduo sobre a superfície, repita a 

operação.

Dica: A ação entre 15 a 20 minutos é fundamental, seja para a remoção de ceras ou para a 

limpeza profunda. Não utilize acessórios abrasivos sobre superfícies polidas. Removedor LP 

não deve ser utilizado em pisos tratados com ceras, vernizes ou resinas, a não ser com a 

finalidade de remoção. Pode ser usado em pisos tratados com nossos hidro/oleofugantes 

sem interferir em suas ações. Para a manutenção do dia-a-dia utilize somente Limpeza 

Diária LP.

Composição:
Princípio ativo: N-N-dimetil 9-decenamida.
Composição: Emulsionante e veículo.

Atenção
Cuidado! Perigosa sua ingestão. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a 
pele. Usar luvas, máscaras e óculos de proteção. Provoca irritação à pele e aos olhos.  Manter ao 
abrigo da luz e do calor. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a 
embalagem vazia. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte o Centro de Intoxicações 
(CEATOX 0800-7226001) ou o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de 
contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o 
médico. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Proteger plantas. 

REMOVEDOR LPREMOVEDOR LPREMOVEDOR LP
REMOVEDOR DE RESPINGOS DE TINTAS,
CERAS E SUJEIRAS
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�������������
�L

������������� �������������
��L


