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 GLASSY REMOVEDOR DE CERAS  
 

1. Dados do produto 

Extremamente eficiente na remoção de acabamentos de alta resistência. 

Possui baixo índice de odor e alto poder de remoção. 

Ideal para ambientes de alto tráfego, como: shoppings, supermercados, clubes, 

condomínios, escolas, escritórios, hospitais, hotéis, indústrias e residências. 

Indicado para pisos laváveis na remoção de: seladores, ceras emulsionáveis e 

acabamentos acrílicos com várias camadas, acumuladas de tratamentos de piso 

anteriores. 

 
Composição Química: Hidróxido de Potássio, Nonilfenol Etoxilado, Solvente, 
Coadjuvante, Sequestrante e Veículo.    
 
Validade: 36 meses 
 

 
 
 

2. Propriedades físico-químicas: 

Aspecto ........................................................................................................................................... Líquido Límpido 

Cor .......................................................................................................................... Incolor a levemente amarelado 

Odor ................................................................................................................................................... Característico  

Concentração(%) .................................................................................................................................... 25,0 a 27,0 

pH  .......................................................................................................................……............................... 13,0 - 14,0 

Densidade (g/ml) ................................................................................................................................. 1,010 a 1,030 
 

3. Modo de uso 

Remova o pó e os resíduos sólidos da área a ser tratada. Em seguida, de acordo com a quantidade de 

acabamento acumulado sobre o piso, dilua o produto na proporção desejada. 

Limpeza pesada: Diluir o produto na proporção de 1 parte de produto para 5 partes iguais de água. 

Limpeza leve: Diluir o produto na proporção de 1 parte do produto para 12 partes iguais de água. 

Logo após, com auxílio de lavadora automática ou enceradeira de baixa rotação e disco preto, lave toda área. Em 

seguida, caso possível, enxágue bem o piso, caso contrário, recolha toda solução com aspirador de líquido ou 

mop. Logo após, passe um mop umedecido com água. Certifique-se que não existam resíduos de acabamento 

antigo sobre o piso. Deixe secar.  

IMPORTANTE: NÃO UTILIZAR O PRODUTO SOBRE PISOS DE MADEIRA PLASTIFICADA. Evite o uso frequente em 

pisos de borracha.  

 

4. Propriedades 

 Indicado para pisos laváveis em ambientes de alto tráfego 

 Eficácia na remoção de  acabamento de alta resistência 

 Alto poder de remoção e baixo odor 

 Rende até 60L 
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5. Embalagem 

Bombona: 2X5 L; 
 

 

6. ANVISA 

Produto Registrado na Anvisa nº 308280048. 
 
 
Em caso de dúvidas na utilização deste produto, ou nas instruções aqui contidas, solicite os nossos serviços de 
Assistência Técnica de Aplicação, que estará a sua disposição para auxiliá-lo na correta utilização do mesmo, bem 
como para resolver suas necessidades específicas de higiene e limpeza. Maiores esclarecimentos: 
sac@audaxco.com 
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