
Cuidado! Perigosa sua ingestão. Evitar inalação ou aspiração, contato 
com os olhos e contato com a pele. Usar luvas, máscaras e óculos de 
proteção. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para 
local arejado e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o 
médico levando o rótulo do produto. Manter ao abrigo da luz e do 
calor. Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas. Mantenha o 
recipiente hermeticamente fechado em lugar ventilado. Manter o 
produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem 
vazia. Em caso de ingestão, não provoque o 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. Proteger plantas. CONSERVE FORA  
DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

PROPRIEDADES

MODO DE USO

 

 

PRECAUÇÕES E CUIDADOS EM CASO DE ACIDENTES 

COMPOSIÇÃO

RENDIMENTO

 
 

Aplique uma porção do produto (um scoop contido na embalagem) diretamente sobre a área a ser lustrada (a cada 
m²) e adicione água para formar uma pasta. Atenção: Proceda o lustro com máquinas polidoras profissionais com 
discos "brancos", "bege" ou natural blend (pelo de porco). Adicione pesos na máquina e passe-a diversas vezes, até a 
pasta secar completamente. Vá adicionando água e produto conforme a necessidade apresentada. Confira 
constantemente o brilho obtido para determinar mais passadas de máquina ou maior utilização do produto. Após a 
aplicação lave a área com Limpeza Diária LP, deixe secar e passe o disco seco no piso. Outras técnicas importantes e 
específicas estão em www.pisoclean.com.br. Confira!

Dica: Após o uso de Pek CINCO P, utilize o exclusivo Supergloss LP ou Pek Eclipse, dependendo do tipo de 
revestimento tratado, em várias demãos. Os produtos são essenciais para um brilho mais intenso e duradouro. Sua 
aplicação também torna pisos menos escorregadios e menos suscetíveis a manchamentos e sujeira. Não funciona 
com enceradeiras leves e de fraca potência. 

 Pek CINCO P é um pó para polimento de porcelanatos de todos os tipos, granitos, 
cerâmicas esmaltadas, quartzitos, rochas artificiais e alguns tipos de mármores. É indicado 
para a recuperação de arranhões superficiais, corrosões por produtos químicos, desgaste 
por abrasão e obtenção de brilho natural intenso em processos de polimento natural.

 Agente de polimento.

Pó para polimento de porcelanatos, granitos e cerâmicas esmaltadas

APRESENTAÇÃO

            Rende, em média,  40 m² por quilo.

1 Kg

VALIDADE  
 Válido 36 meses após a data de fabricação.

7898931663752

Código EAN 
1 kg

Boletim Técnico
divisão profissional
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