
 

HLP-W 
LIMPA PAVIMENTOS MADEIRAS 

SUBLIME WOOD PROTECT 
DESCRIÇÃO 
Produto especialmente desenvolvido para a limpeza profunda e cuidada de superfícies e pavimentos de 
madeira, sem os danificar permitindo manter o seu aspeto original. 

 
APLICAÇÕES 
o Limpeza de todo o tipo de superfícies e pavimentos de madeira;  
o Limpeza de mobiliário de madeira, inclusive o envernizado; 

 
BENEFÍCIOS 
o Formulado com tensioativos e solventes cuidadosamente selecionados para uma limpeza e 

desengorduramento eficazes, garantindo o cuidado das superfícies, sem deixar marcas;  
o O produto contém na sua formulação polímeros de silicone capazes de proporcionar um filme protetor 

que permite repelir a água e devolver um brilho extra às superfícies, permitindo capacitar o produto 
de propriedades antiderrapantes; 

o Cuida e protege mantendo o aspeto original da madeira; 
o pH neutro, tornando este produto adequado para superfícies mais sensíveis;  
o Permite uma secagem rápida, evitando que a humidade danifique a madeira; 
o Fragância duradoura proporcionando um ambiente envolvente e acolhedor.  

 

MODO DE UTILIZAÇÃO 
o LIMPEZA DE MÓVEIS, PORTAS, SUPERFÍCIES: Antes de usar o produto, eliminar toda a sujidade solta. Aplicar 

o produto com uma diluição de 3%, usando um pulverizador. Passar um pano que não largue fibras até 
bem seco. 

o LIMPEZA DE PAVIMENTOS: Antes de usar o produto, aconselha-se eliminar toda a sujidade solta. Usando 
uma dosagem entre 1 a 3%, aplicar o produto com mopa ou esfregona. 

NOTA: Produto apto para utilização em sistemas de diluição. 
 

INFORMAÇÃO TÉCNICA 
Aparência  Líquido opaco 
Cor 
Fragância 

Alaranjado 
Canela & Maçã 

Biodegrabilidade > 90% 
Densidade (g/cm3) 1.00±0.01 

pH 6.0–8.0 
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COMPOSIÇÃO  
Tensioactivos não iónicos: <5% 
Tensioactivos aniónicos: <5% 
Conservante (5-chlore-2metil-4-isotiazolin-3-ona and 2-metil-4-isotiazolinon-3-ona and 
bromonitropropanodiol) 
Perfume (Cinnamal; Coumarin; Limonene). 
 

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO 
Produto estável em condições normais.  
Manter o produto na embalagem de origem fechada em local fresco e ao abrigo da luz solar. 
A Ficha de Dados de Segurança contém informação completa sobre manuseamento e classificação do 
produto. 

 

EMBALAGEM 
 

3x5L 48 caixas 
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