
P
ag

. 1
/2

LI
N

H
A

 L
IM

P
E

Z
A

 D
IÁ

R
IA

 D
E

 P
A

V
IM

E
N

T
O

S

Generalidades

Modo de utilização

POLISH MATE é um detergente
desengordurante sem enxaguamento,
específico para lavar e desengordurar a fundo
os pavimentos tratados com cera metalizada.
O POLISH MATE tem um excelente poder
desengordurante, sem atacara película de
cera metalizada e sem a tornar opaca. Na
verdade, a sua alcalinidade é regulada de
modo a que o pH da diluição de emprego seja
igual ao pH da cera (cerca de 8,5 - 9).
Uma limpeza perfeita do pavimento é uma
condição essencial para o correcto polimento
de pavimentos tratados com cera metalizada,
uma vez que a eventual presença de sujidade
reduz a eficiência do disco e provoca o
escurecimento e a fixação da própria sujidade
na superfície da película de cera, dando azo
ao aparecimento do fenómeno da “sujidade
brilhante”.
O POLISH MATE assegura uma limpeza
perfeita da película de cera, sem a tornar
opaca.
Por outro lado, o POLISH MATE melhora a
resposta ao “burnishing” (lustragem) da
película de cera.
Nos 15 a 30 minutos que se seguem à
lavagem dos pavimentos com o POLISH
MATE, regista-se, na verdade, uma redução
ligeira e temporária da resistência à abrasão
da película cerosa, que se torna assim mais
fácil de reparar.

Mas o amolecimento superficial da película
implica, ainda, uma menor formação de pó de
cera durante o polimento. Desta forma, o POLISH
MATE caracteriza-se pelas seguintes vantagens:
• desengordura a fundo, sem atacar a película de
cera metalizada;
• melhora a resposta ao “burnishing” (lustragem)
da película de cera metalizada;
• reduz os problemas de formação de pó de cera
que estão associados à lustragem;
• é económico, porquanto não necessita de
enxaguamento, permitindo também reduzir o
tempo de trabalho.

POLISH MATE
Detergente desengordurante, sem enxaguamento, para 
pavimentos tratados com cera metalizada

Generalidades

O POLISH MATE é um detergente para a
manutenção de pavimentos tratados com
cera metalizada. Trata-se de um produto
específico para a limpeza de pavimentos
tratados, antes da sua recuperação com
máquina rotativa monodisco de alta
velocidade.

O POLISH MATE utiliza-se diluído em água,
numa proporção de 1-2% (100-200 g de
produto por cada 10 litros de água). A
lavagem pode ser efectuada com mop e
aspirador de líquidos ou com máquina
lavadora-aspiradora.
Não é necessário enxaguar o pavimento.
Depois da secagem do pavimento, pode
proceder-se ao seu polimento com máquina
rotativa monodisco de alta velocidade.
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POLISH MATE

Natureza do perigo e conselhos de
prudência

O produto não é considerado perigoso.

Informações adicionais
EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL 

Características técnicas

COMPOSIÇÃO solventes hidrossoluveis, tensioactivos não íonicos, sequestrantes,
perfumes, conservantes

ASPECTO FÍSICO Líquido transparente cor amarelo

PERFUME citrinos

PESO ESPECÍFICO: 1

TEOR DE ATIVOS 14 %

pH tal 9,5 ± 0,5

pH em solução 8,5 ± 0,5

SOLUBILIDADE NA
ÁGUA:

Completa

BIODEGRADABILIDADE: Os tensioactivos contidos nesta preparação cumprem com os
critérios de biodegradabilidade segundo o Regulamento (EC) nº
648/2004 relativo aos detergentes.

4 X 5 Lt.

Embalagem
4 x 5 lt. 

DISPOSITIVO DE 
PROTECÇÃO INDIVIDUAL :
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