
P
ag

. 1
/2

Generalidades

O WINNER é eficaz para remover todo o tipo
de cera metalizada, vedante acrílico ou cera de
brilho em emulsão.
Utiliza-se em todo o tipo de pavimento com
excepção da madeira e da cortiça.
É adequado para a desenceragem de
pavimentos de hospitais, casas de saúde,
escritórios, bancos, grandes armazéns, hotéis,
etc.

Campos de aplicação

Modo de utilização
O WINNER é um desencerante formulado
para liquefazer e remover as antigas
camadas desgastadas de cera metalizada e
brilhante dos pavimentos.
Pode ser utilizado em pavimentos de pedra
natural (mármore, marmorite, granito, etc.),
em pavimentos sintéticos (borracha, linóleo,
PVC rígido e flexível), bem como em
pavimentos de cimento, grés, Klinker, tijolo.
O WINNER é rápido e eficaz, actua pela
liquefacção das camadas mais profundas de
cera, permitindo poupar tempo e fadiga.
Não faz espuma nem emana exalações
perniciosas.
É agradavelmente perfumado com essências
de pinho.

Prepara-se uma solução a 10 - 20% em água ( 1-
2 litros de produto para 10 litros de água)
directamente no reservatório da máquina
monoescova equipada com disco verde
(pavimentos termoplásticos) ou negro
(pavimentos em pedra, tijolo, grés, cimento, etc.).
Nos pavimentos resilientes verificar a
manutenção da cor antes de começar,
efectuando uma experiência de desenceragem
num canto escondido.
Aplicar livremente a solução desencerante
trabalhando com a monoscova e procedendo
gradualmente na direcção da entrada da sala.
Evitar que a solução desencerante seque no
pavimento. Aspirar e enxaguar cuidadosamente.

WINNER
Desencerante superactivo para película 
de cera metalizada
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Características técnicas

WINNER

COMPOSIÇÃO Tensioactivos não iónicos, solventes hidrossolúveis, substância
básica, perfumes, corantes.

ASPECTO FÍSICO Líquido transparente incolor

PERFUME Agradavelmente perfumado com essência de pinho

PESO ESPECÍFICO: 0,99

TEOR DE ATIVOS 25 %

pH tal qual 13,5 ± 0,5

pH em solução 12 ± 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.

Natureza do perigo e conselhos de
prudência
O produto é irritante par os olhos e pele.
Evitar o contacto com a pele e os olhos.
Usar luvas adequadas.

Informações adicionais
EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL. 4 x 5 Lt.
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DISPOSITIVO DE 
PROTECÇÃO INDIVIDUAL:

Luvas de 
borracha ou PVC

Óculos de 

Segurança

12 x 1 Lt.
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