Informações Técnicas

CERA LIQUIDA PERFUMADA POLYLAR
CERA LÍQUIDA PERFUMADA POLYLAR
não é inflamável e possui uma formulação
balanceada com o objetivo de proporcionar ao
piso brilho, proteção e durabilidade com
grande economia. Indicada para todos os
pisos laváveis: cimento, paviflex, synteco,
cascolac lajotas, cerâmicas e similares.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
 A
CERA
LÍQUIDA
PERFUMADA
POLYLAR pode ser encontrada nas
versões: AMARELA, INCOLOR, VERDE e
VERMELHA;
 1L de produto é distribuído em até 40 m 2;
 Deixa o piso com aparência de novo,
aumentando o aspecto de limpeza e
higiene dos ambientes;
 Impede a penetração de sujidades e torna
a limpeza prática e fácil;
 Não inflamável;
 Produto biodegradável.

MODO DE USAR
Remova toda a sujeira solta sobre o piso.
Aplique a CERA LÍQUIDA PERFUMADA
POLYLAR sobre o piso de maneira uniforme
com o auxílio de rodo e pano limpo e deixe
secar. Caso deseje um brilho mais intenso
indicamos aplicar duas ou mais camadas.
Após secar completamente dê o polimento
com enceradeira e disco de lustro.
Importante: É recomendável o uso de luvas
ao manusear o produto.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM
Mantenha o produto em sua embalagem
original, ao abrigo de luz e bem fechada após
o uso. Não reutilize a embalagem vazia para
outros fins.

PRECAUÇÕES
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração,
contato com os olhos e contato com a pele.
Em caso de contato com os olhos e a pele,
lave imediatamente com água em abundância.
Em caso de ingestão, não provoque vômito e
consulte imediatamente o Centro de
Intoxicações ou o médico levando o rótulo do
produto. Evite o contato prolongado com a
pele. Depois de utilizar este produto, lave e
seque as mãos. Telefone de emergência
(CEATOX): 0800 0148 110.

PRAZO DE VALIDADE
36 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
Amarela: CX 12X750ml e CX 6X2L
Incolor: CX 12X750ml, CX 6X2L, CX 4X5L e
BB 20L
Verde: CX 12X750ml, CX 6X2L e BB 20L
Vermelho: CX 12X750ml, CX 6X2L, BB 5L e
BB 20L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
REGISTROS
Aspecto: Líquido leitoso
Cor: Amarela, Incolor, Verde e Vermelha
pH (tal qual): 7,5 – 8,5
Odor: Perfumado

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA
ANVISA, Nº 25351.23236/2012-11

RESPONSÁVEL TÉCNICO
COMPOSIÇÃO
Parafina, cera de carnaúba, emulsificantes,
adjuvantes,
tensoativo
não
iônico,
conservantes, neutralizante, aditivo, agente
nivelador, fragrância e veículo.

Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831

LIMA & PERGHER IND. COM. E REPR. LTDA.
FONE: (34) 3292-6100 - FAX (34) 3292-6161
INDÚSTRIA BRASILEIRA
www.startquimica.com.br

