
 

 

BIOSURFACE REMOVER 
PLUS 

Removedor de Acabamentos, Ceras e Seladores de Sistemas High 
Speed e Ultra High Speed 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
BIOSURFACE REMOVER PLUS é um removedor sem cheiro de alta eficiência, 
formulado para remoção de múltiplas camadas de ceras, acabamentos e seladores. 
Desenvolvido especialmente para a remoção de acabamentos e seladores de sistemas 
High Speed e Ultra High Speed, apresenta baixa espumação facilitando a remoção e 
diminuindo o número de enxágue. 
  

RECOMENDAÇÕES DE USO 
Recomendam-se diluições de até 1:10 em água de acordo com a quantidade de 
camadas de ceras ou acabamentos que se queiram remover. Remover o pó e areia da 
superfície. Espalhar a solução de BIOSURFACE REMOVER PLUS em pequenas áreas 
e deixar agir por um período de 5 minutos. Com o auxílio de uma máquina 
conservadora e utilizando discos de remoção ou escova, esfregar a superfície. 
Remover a solução suja da área e enxaguar com água limpa. Repetir a operação se 
ainda existir resíduos de ceras ou seladores. Logo após a remoção, lavar o piso com 
BIODAMP ou BIOCLEANER para neutralizar os resíduos do removedor. 
 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
 Aparência: líquido transparente, incolor e odor característico. 
 pH: 12,0 – 14,0 
 Teor de ativos: 25,0 – 35,0% 
 Densidade: 1,010 – 1,030 g/cm³ 
 Viscosidade: 10 – 30 cps 

 
  

REGISTRO NA ANVISA Nº 325930038 
 

SEGMENTO DE MERCADO PARA USO DE BIOSURFACE REMOVER PLUS 
Shoppings, escolas, hipermercados, hospitais, limpadoras, magazines, indústrias, 
concessionárias de automóveis, bancos, clínicas e etc. 
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