
 

 

WOOD POLISHER 
Lustra Móveis 

 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
WOOD POLISHER é um lustra móveis destinado ao trabalho de polir, proteger, 
embelezar e realçar o brilho em móveis. É indicado para aplicação em móveis de 
madeira envernizados, encerados e laqueados bem como também em superfícies de 
mármore, azulejos e esmaltadas, facilitando a limpeza e a conservação das superfícies.  
 

 
RECOMENDAÇÕES DE USO 
Produto pronto para uso, não aceita diluições. Agitar bem antes de usar. 
Aplicar o produto com pano ou flanela limpa e seca. Recomenda-se dar lustro para que 
se obtenha um brilho mais intenso. 
 

 
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 

 Aparência: Líquido leitoso e viscoso, de coloração branca a creme, com odor de 
lavanda ou jasmim. 

 pH: 6,5 - 8,5 
 Teor de Ativos: 3,0 – 7,0 % 
 Densidade: 0,980 – 1,010 g/cm3 
 Viscosidade: 1.000 – 10.000 cps 

 

 
PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA Nº. 25351.632217/2009-71. 
 
 
SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO WOOD POLISHER 
Uso domiciliar e institucional para escritórios, consultórios, fábricas, shopping, 
supermercados, academias, escolas e etc. 
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