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RESTAURADOR DE BRILHO – LIMPA PISOS
Remove riscos e marcas de pisos tratados revitalizando o brilho do acabamento.

Informações Técnicas
Apresentação do Produto:
A

CÓDIGO

EMBALAGEM

1

BT37/BB5

BB – BOMBONA DE POLIETILENO DE 05 LITROS. CX 4 X 5 L.

Características:
Formulado com tensoativos e polímeros acrílicos, BOMCRIL BT37 é
indicado na remoção de riscos e marcas dos pisos tratados com
acabamentos termoplásticos (Low, High e Ultra High Speed). Em uma
só operação, BOMCRIL BT37 remove rapidamente marcas de
sapatos, manchas e riscos, revitalizando
izando o brilho dos acabamentos,
além de facilitar a operação de restauração e limpeza das películas,
garantindo brilho com grande economia. Pode ser usado em qualquer
tipo de piso, porém obtêm-se
se melhor resultado (maior brilho) nos pisos
previamente tratados.

Modo de Usar:
Spray Buffing: Aplicar BOMCRIL BT37 puro ou na diluição de até 1/20
(5%) diretamente sobre o piso limpo e seco, com auxílio de um
pulverizador. Utilizar uma conservadora (Enceradeira Industrial 175
rpm) ou polimentadora (High ou Ultra High Speed) com disco de
polimento, até o reaparecimento do brilho e desaparecimento de riscos
e marcas do acabamento.
Também pode ser aplicado diretamente no piso, puro ou na diluição de
até 1/20 (5%) com auxílio de um pano limpo ou mop sobre a superfície
livre de qualquer sujidade e totalmente seca. Após a aplicação, deixar
secar naturalmente. Utilizar a polidora para o reaparecimento do brilho.
Não lavar pisos impermeabilizados com alvejantes a base de cloro,
produtos alcalinos ou amoniacais, pois
ois podem manchar ou remover a
resina acrílica.

ATENÇÃO: A definição da concentração e tempo de contato ideal
dependerá da aplicação. Consulte o especialista Bom Toque.
Toque

Componentes:
Tensoativo, Coadjuvantes, Adjuvantes,
Corante, Sequestrante, e Veículo.
Características Físico-Químicas
Aspecto:
pH (25°C):
Cor:
Odor:
Densidade (25ºC):
Solubilidade em água:

Conservante,

Líquido leitoso
7,00 a 9,00
Azul claro
Característico
1,030 g/cm3
Totalmente solúvel

Essência,

Precauções de Uso:
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS
DOMÉSTICOS. RESTRITO AO USO PROFISSIONAL
culos de proteção, luvas e botas). Em
Previna-se utilizando EPI’s: (óculos
caso de contato com os olhos,, lave-os
la
imediatamente com água em
abundância por 15 minutos e persistindo a irritação consulte
imediatamente assistência médica levando o rótulo do produto. Em
caso de contato com a pele, lavar com água e em caso de irritação
procurar auxílio médico. Em caso de ingestão acidental: Não
provoque o vômito ou forneça água à vítima inconsciente ou com
convulsões. Se a vítima estiver consciente, lavar a sua boca com
água em abundância e fazê-la
la beber água. Procurar assistência
médica imediatamente, levando sempre que possível o rótulo e a
FISPQ do produto.
Maiores informações: Centro de Assistência Toxicológica pelo
telefone: 0800 148 110.
Conservação:
Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada,
em ambiente seco, coberto,, afastado da luz solar e dotado de boa
ventilação. Devem ser evitadas temperaturas extremas e materiais
incompatíveis. Vide ficha de segurança.
NUNCA MISTURE PRODUTOS
OS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL
PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO SEU FABRICANTE, POR
ESCRITO.
Recomendações Especiais:
Não misturar com outros produtos. Não ingerir. Não perfurar a
embalagem. Não reutilizar
utilizar a embalagem vazia. Não consumir
alimentos durante o manuseio do produto.
Riscos a Saúde:
0
1
2
3
4

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
GRADE DE CLASSIFICAÇÃO
GRADE DE APLICAÇÃO
SEM RISCO
RECOMENLEVE
DAÇÕES
RISCO À SAÚDE
ESPECIÁIS
MODERADO
INFLAMABILIDADE
ALTO
S SIM
REATIVIDADE
EXTREMO
N NÃO
RECOMENDAÇÕES ESPECIÁIS

0
0
0
N

Prazo de Validade:
12 meses a contar da data de fabricação.
Registros Oficiais:
Produto notificado na ANVISA/MS
Numero do Processo: 25351.458378/2014-53
25351.458378/2014
AFE/Ministério da Saúde sob nº 3.02.235-0.
3.02.235
UTILIZE NOSSOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA LEVANT
LEVANTAMENTO DAS SUAS
NECESSIDADES ESPECÍFICAS
ICAS DE LIMPEZA E TRATAMENTO
TR
.
CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS – FONE: 0800 721 3000.

CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA (CEATOX) – FONE: 0800 148 110.

ADVERTÊNCIAS: Não reutilizar a embalagem para
par outros fins.
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: Fone: 51 3431-8977.
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