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O removedor de ceras REMOCRYL é um poderoso 

dispensador que atua na remoção de ceras e sujeiras 

impregnadas, bem como desengordurante em pisos 

laváveis. Sua fórmula retira as camadas de ceras 

acumuladas ao longo do tempo, preparando o piso para 

um novo tratamento.  

 

INDICAÇÕES DE USO 
 

É indicado para limpeza pesada e/ou antiga dos filmes de 

ceras que se acumulam durante o tempo. Ideal para pisos 

e superfícies frias como granito, granitina, mármore, 

cimento, paviflex, vulcapiso, ardósia e outros, na fase de 

remoção de ceras. Pode ser aplicado em supermercados, 

lojas e escritórios. 

 

MODO DE USO 
 

Remover os detritos sólidos da área a ser limpa. Dissolver 

o produto e espalhar por toda área. Aguardar de 20 a 30 

minutos e esfregar com enceradeira acoplada ao disco 

preto para remoção. Enxaguar bastante, sem deixar 

resíduos do produto. 

Limpeza pesada: diluir 1 parte do produto em até 5 partes 

de água. Limpeza leve: diluir 1 parte do produto em até 10 

partes de água. 

Rendimento: de 3 a 5m² por litro de solução. 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 
 

Aspecto: Líquido              Odor: Característico  

Cor: Incolor                       pH: 10,0-11,0 

 

COMPOSIÇÃO 
 

Butilglicol, alcalinizante, coadjuvante e veículo. 

 

PRECAUÇÕES 

 

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E 

DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Cuidado! Perigosa sua 

ingestão. Evite inalação ou aspiração e o contato   com   

os   olhos   e   a   pele.  Evite    contato   prolongado   com 

a pele. Depois de utilizar este produto lave e seque as 

mãos. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave 

imediatamente com água em abundância. Em caso de 

ingestão, não provoque vômito e consulte 

imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico 

levanto o rótulo do produto. Em caso de inalação ou 

aspiração, remova o paciente para local arejado e 

consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o 

médico levanto o rótulo do produto. CEATOX: 0800-

722-6001. Não dê nada por via oral a uma pessoa 

inconsciente.  

Importante: Utilizar EPI’s (luvas, botas de borracha, 

óculos protetor e avental) ao manusear o produto e 

suas diluições. 

 

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO 
 

Mantenha o produto em sua embalagem original. Para 

conservação da qualidade do produto, mantenha a 

embalagem protegida do sol e do calor. Caso sobre 

produto no processo de aplicação, não retornar o 

mesmo para o frasco original. Não reutilize a 

embalagem vazia para outros fins. 

 

PRAZO DE VALIDADE 
 

Válido por 24 meses após a data de fabricação. 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS 
 

Embalagem de 5 litros. Caixa 3x5L.  

Código de barras: 7898648550147 

 

REGISTROS 
 

Produto notificado na ANVISA nº 

25351.442075/2016-81 

 

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 
 

SAC: (62) 4006-4277 

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 

Laís Fernandes de Oliveira CRQ XII 12200750 


