
 

 

REMOCLEANER 
Detergente para Limpeza Pesada de Pisos 

 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
REMOCLEANER é um detergente limpador, destinado à limpeza pesada de pisos em 
áreas de tráfego intenso. Foi desenvolvido para penetrar rapidamente e emulsificar 
sujidades secas e oleosas, mesmo em altas diluições em água. 
REMOCLEANER é indicado para a lavagem semanal, quinzenal ou mensal de pisos 
vinílicos, cerâmicas, granito, mármore, granilite, pedras ou qualquer superfície lavável, 
onde necessite remover sujidades aderidas. 
REMOCLEANER é um limpador ideal para ser utilizado antes da reaplicação de 
acabamentos termoplásticos nos pisos. 
 

RECOMENDAÇÕES DE USO 
Remover pó e areia da superfície, previamente. 
Diluir REMOCLEANER em água, recomendamos diluição de até 1:80, de acordo com o 
grau de sujidade.  
Aplicar a solução na superfície a ser limpa manualmente ou com o auxílio de máquina 
conservadora (enceradeira industrial), usando disco de limpeza adequado e enxaguar 
em seguida. 
 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
 Aparência: líquido transparente, incolor e odor característico. 
 pH: 12,0 – 13,0 
 Teor de ativos: 11,5 – 13,5% 
 Densidade: 1,040 – 1,060 g/cm³ 
 Viscosidade: 10 – 20cps 

 

 

SEGMENTO DE MERCADO PARA USO DE REMOCLEANER 
Hotéis, restaurantes, escolas, shoppings, hipermercados, indústrias, hospitais e etc. 
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