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 LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PARQUETS

 Limpa Parquets  / Abrilhantador de Parquets
 013-0170   013-0171    

DESCRIÇÃO  Limpa Parquets  (013-0170): produto de limpeza aquoso concentrado que foi especialmente  
desenvolvido para a limpeza de soalhos de madeira e cortiça , parquets flutuantes e soalhos 
laminados;
Abrilhantador d e Parquets  (013-0171): Produto aquoso, pronto a usar, desenvolvido 
especialmente para proteger e preservar soalhos de madeira envernizados . 

UTILIZAÇÃO  Especialmente indicados para utilização em todos os soalhos de madeira envernizada  
incluindo soalhos com um pré-acabamento na fábrica (soalhos flutuantes), tanto em 
habitações particulares como em locais públicos.

PROPRIEDADES  Limpa Parquets : 
Não danifica o verniz
Limpa em profundidade
Excelente poder desengordurante
   
Abrilhantador de Parquets : 
Protege , Cuida e dá Brilho
Elevada resistência ao desgaste (marca de sapatos)
Anti-Derrapante
Muito fácil de aplicar

COR(ES)  
CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

 Limpa Parquets :
 Aspecto : Líquido esverdeado
Densidade : 1,00
Ponto de Inflamação : Não inflamável

Abrilhantador de Parquets
Aspecto : Líquido branco perfumado
Densidade : 1,01
Ponto de Inflamação : Não inflamável

PREPARAÇÃO 
DO SUBSTRATO

 Limpeza : Remover pó, areias ou outro tipo de impurezas com um aspirador ou outro método  
de limpeza a seco.
Não usar os produtos em nenhum soalho que tenha sido previamente tratado com ceras ou  
óleos. Se a superfície foi tratada com um tipo de polimento diferente ou de origem  
desconhecida, fazer um pequeno teste de compatibilidade antes da aplicação . Antes de aplicar 
o Abrilhantador de Parquets proceder à limpeza com o Limpa Parquets  (013-0170).

APLICAÇÃO  Limpa Parquets : 
Ferramentas : Esfregona limpa, que não deixe fio
Diluição e nº de demãos : Misturar num balde de água morna (10L) o conteúdo de duas 
tampas do produto de limpeza (aprox. 50 ml)
Lavagem da ferramenta : Com água.

Abrilhantador de Parquets : 
Ferramentas : Pano, esponja ou máquina de aplicação de cera (sem pêlo)
Diluição e nº de demãos : Aplicar 1 demão ou 2 demãos, no caso de zonas de tráfego 
elevado.



Tempo de secagem : 30 min, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos  20ºC.
Lavagem da ferramenta : Com água.

RENDIMENTO  Abrilhantador de Parquets : 80 m
2

/Litro
PRODUTOS PARA
ACABAMENTO

 

FORMATO(S)  1L.
PERÍODO ACONSELHADO                                                                     
DE ARMAZENAGEM

 36 meses em embalagens fechadas protegidas do frio e do calor .

OUTRAS INFORMAÇÕES  O Abrilhantador de Parquets  não necessita de ser polido, pois já é brilhante. Agitar a 
garrafa antes de usar.
O uso excessivo de água pode danificar o soalho .
As marcas de sapatos ou similares (que possam aparecer com o uso) retiram-se com um 
simples polimento manual. Para uma manutenção posterior aplicar, quando necessário, uma 
nova camada de Abrilhantador de Parquets  (após limpeza com o Limpa Parquets ). 

ESQUEMA(S) DE PINTURA
 
PROPORÇÕES               
CATALIZAÇÃO

 

PRECAUÇÕES DE 
SEGURANÇA

 Consulte as fichas de segurança dos produtos .

GARANTIAS  
NOTA  As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas 

sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .
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