
LEITURA TÉCNICA

NOME DO PRODUTO: REMOV STAR

Detergente removedor para ceras e acabamentos acrílicos

DESCRIÇÃO:

MODO DE USAR: 

CUIDADOS NA CONSERVAÇÃO: 

DADOS TÉCNICOS: 

Aparência

Cor

Odor Citrico característico do produto

Ph

COMPOSIÇÃO:

PRECAUÇÃO DE USO: 

EMBALAGEM: Caixa de papelão com 4 bombonas de polietileno com 5 litros.

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE:                 

GARANTIA:

Ultima Atualização: fev/16 Pag 1/1

PERIGO: CAUSA QUEIMADURAS GRAVES - CONTÉM PRODUTO FORTEMENTE ALCALINO (HIDRÓXIDO DE SÓDIO). CUIDADO: Perigosa a sua 

ingestão. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Impedir o contato com os olhos, pele e roupas 

durante o manuseio. Para o manuseio do produto e de suas soluções, é necessário usar luvas, avental, botas e óculos de segurança. Em 

caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância. Em caso de contato com a pele, remover as roupas 

contaminadas e lavar as partes atingidas com água em abundância. Em caso de ingestão, não provocar vômito e consultar o Centro de 

Intoxicações ou o Serviço de Saúde mais próximo. Em todos os casos, procurar imediatamente um médico, levando consigo o rótulo do 

produto. Não misturar com água na embalagem original. Se necessitar de informações adicionais, entrar em contato com o Centro 

Toxicológico pelo telefone 0800 722 6001. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar a embalagem vazia. Não aplicar em 

superfície aquecida.

MS Nº 342840001

Produção moderna e rigoroso controle de laboratório asseguram qualidade uniforme por todo o tempo. Assim, todos os produtos 

manufaturados pela Quimistar são garantidos para a total satisfação do usuário.

Detergente Removedor de ceras de rápida ação, agindo com eficiência e economia sobre diversos tipos de cera, bases seladoras e 

impermeabilizantes à base d’água. Apresenta menor odor na aplicação, favorecendo as remoções em ambientes com baixa ventilação, 

como hospitais. Versátil Pode ser utilizado também na limpeza pesada de diversos tipos de pisos, como pisos cerâmicos, mármore, 

granilite, granito, dentre outros. Prático e fácil de usar, com sua fórmula especial agiliza o processo de remoção, agindo rapidamente sobre 

as sujidades e acabamentos removendo-os rapidamente. Pode também ser utilizado, na limpeza de superfícies laváveis em geral, das quais 

remove com eficiência óleos, gorduras e sujeiras incrustadas. Não é inflamável e tem múltipla aplicação.

Após varrer a área a ser tratada, use REMOV STAR diluído na proporção de 1:4 para remoção de acabamentos acrílicos. Diluído na 

proporção de até 1:10, na remoção de ceras naturais emulsionadas. Deixe a solução agir entre 5 a 10 minutos e inicie a remoção, com 

auxílio de enceradeira e discos removedores. Recolher os resíduos com rodo ou aspirador de líquidos. Enxaguar muito bem o piso e deixar 

secar. Em seguida inicia-se o tratamento escolhido.

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco. 

Devem ser evitadas temperaturas extremas. NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO 

PELO FABRICANTE POR ESCRITO.

Incolor

Líquido viscoso

12,5 a 14,0

(Os dados acima são típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificações do produto.)

Solução de sais alcalinos, tensoativos biodegradáveis, alcalinizante, hidrótopo seqüestrante, solvente, inibidor de espuma e veículo.


