
 Não ingerir. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos 
e contato com a pele. Use luvas de proteção. Líquido e vapores 
inflamáveis. 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. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS 
ANIMAIS DOMÉSTICOS.

PROPRIEDADES

MODO DE USO

 

 

PRECAUÇÕES E CUIDADOS EM CASO DE ACIDENTES 

COMPOSIÇÃO

RENDIMENTO 
 Rende entre 3 e 5m² por lata.

 

 1. Aplique uma camada fina de Pek Renova sobre a superfície com pano limpo de microfibra ou 
estopa em movimentos circulares.
 2. Aguarde 5 minutos ou até que o filme formado esteja completamente seco. 
 3. Com um pano limpo e macio esfregar a superfície até obter um brilho uniforme, promovendo o 
lustre/polimento.
 4. Retire todos os excessos até que não existam resquícios do produto. Caso necessário, para a 
retirada dos excessos pode-se usar lã de aço tipo Bombril®, Assolan® ou similares.

 Excelente para: mármores, granitos, e superfícies polidas. Use-o em mesas, tampos e bancadas.

 Pek Renova é uma pasta especial para polimento de mármores, granitos e 
superfícies polidas. Perfeita para aumentar o brilho, proteger o material e realçar a cor 
natural dos revestimentos.

Parafina, cera éster, e hidrocarbonetos acíclicos.

Pasta especial para polimento

APRESENTAÇÃO

*Produtos de 180 g dispõem de caixas com 6 ou 12 unidades.

VALIDADE  
 Válido 24 meses após a data de fabricação.
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Código EAN 
180 g
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