
 

 

REMOCLEAN 
Detergente Removedor de Ceras 

 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
REMOCLEAN é um eficiente removedor de ceras e acabamentos acrílicos de base 
aquosa, com alto poder de penetração e emulsificação. Em virtude de sua alta 
concentração de tensoativos, penetra com facilidade e por menores que sejam os 
poros, remove as camadas mais profundas de ceras e acabamentos. Apresenta grande 
vantagem em relação aos solventes convencionais, pois não libera vapores tóxicos e 
não é inflamável. Por todas essas características, REMOCLEAN é um produto 
econômico, pois reduz o tempo de remoção e permiti altas diluições. 
 

RECOMENDAÇÕES DE USO 
Recomendamos diluições máximas de até 1:11 em água, dependendo do acúmulo de 
ceras e acabamentos, usar proporções menores de diluições. Espalhar a solução de 
REMOCLEAN em pequenas áreas e deixar agir por 10 minutos. Esfregue toda área 
com auxílio de máquina conservadora, utilizando discos de remoção ou escova. Repetir 
a operação, caso permaneça resíduos de cera ou acabamento. 
 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
 Aparência: líquido transparente, cor azul e odor característico. 
 pH: 11,0 – 13,0 
 Teor de ativos: 17,0 – 20,0% 
 Densidade: 0,980 – 1,005 g/cm³ 
 Viscosidade: 10 – 20cps 

 

 

SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO REMOCLEAN 
Hospitais, clubes, escritórios, clínicas médicas e odontológicas, lojas, indústrias em 
geral e etc. 
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