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 INNOVATION REMOVEDOR REMOTION 
                                                                                           

1. Dados do produto 

Desenvolvido para a remoção de acabamentos acrílicos (ceras e 
impermeabilizantes), incluindo ceras muito antigas já endurecidas pelo 
processo H.S. (Máquina High Speed). 
Indicado para pisos laváveis na remoção de seladores, ceras emulsionáveis, 
acabamentos acrílicos com várias camadas acumuladas de tratamentos de piso 
anteriores. Ideal para shoppings, supermercados, clubes, condomínios, escolas, 
escritórios, hospitais, hotéis, indústrias e residências.  
 
Composição Química: Butilglicol, Tensoativo Aniônico, Alcalinizante, Corante e 
Veículo.  
 
Validade: 36 meses 
 

 

 

2. Propriedades físico-químicas: 

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

Cor:...............................................................................................................................................Levemente amarelo 

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

pH:................................................................................................................................................................13,0 -14,0 

Concentração (%)....................................................................................................................................... 20,0 – 22,0 

Densidade (g/ml) ............................................................................................................................... 0,9850 – 1,0150 

 
 

3. Modo de uso 

Restringir a área a ser removida. 
Fazer a diluição do Innovation Removedor Remotion de acordo com as indicações antes do uso. 
Para remoção pesada: Diluir 250 mL do produto puro em cada 1 litro de água. 
Para remoção leve: Diluir: 125 mL do produto em cada 1 litro de água. 
Aplicar a solução espalhando uniformemente com MOP água. 
Não deixar a solução secar no piso, se necessário aplicar mais solução.  
Deixe a solução agir por 10 minutos e posteriormente passe a enceradeira de baixa rotação com disco de 
remoção apropriado. 
Recolher o excesso do produto com MOP, aspirador de líquido ou auto-lavadora. 
Para retirar totalmente o resíduo do piso é preciso enxaguar com água limpa. 
Repita o processo se necessário. 
Deixe o piso secar completamente antes de aplicar base seladora, acabamentos acrílicos ou impermeabilizantes 
Audax. 
 

4. Propriedades 

 Remove com facilidade as sujidades  

  Remove os resíduos de ceras emulsionadas 
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  Promove uma limpeza rápida, econômica e fácil 
 

 

5. Embalagem 

Bombona: 2X5 L; 
 

 

6. ANVISA 

Produto Registrado na Anvisa nº 308280032. 
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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