
 

 

CHEMBUFF 
Restaurador de Superfícies 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
CHEMBUFF é um produto indicado para restauração de áreas danificadas, removendo 
marcas de calçado, rodas de borracha e riscos no acabamento. CHEMBUFF remove 
sujidades na superfície, dispersando-as sem agredir o acabamento e realça o brilho do 
piso, proporcionando maior economia. Pode ser utilizado nos sistemas Low, High e 
Ultra High Speed. 
 

RECOMENDAÇÕES DE USO 
O piso deve estar totalmente limpo e isento de pó e resíduos sólidos. Para tal remoção, 
utilizar mop pó tratado com DUST CLEANER. Dependendo do grau de sujidade do 
piso, utilizar na limpeza BIODAMP OU BIOCLEANER antes da restauração. Pulverizar 
quantidade suficiente de CHEMBUFF puro na área a ser tratada e utilizar máquina 
polimentável. É sugerido o uso do disco de polimento para restauração do brilho e 
desaparecimento dos riscos e marcas.  
 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
 Aparência: líquido turvo, cor branca e odor característico. 
 pH: 8,5 – 9,5 
 Teor de ativos: 6,5 – 7,5 % 
 Densidade: 1,005 – 1,015 g/cm³ 
 Viscosidade: 10 – 20 cps 

 

PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA Nº. 25351.632218/2009-15. 
 

SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO CHEMBUFF 
Indústrias em geral, shoppings, hipermercados, supermercados, magazines, 
concessionárias de automóveis, hospitais, escolas e etc. 
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