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•Desengordura, limpa e proteja a madeira
•Alto poder detergente

PROPRIEDADES:
O LIMPADOR PARA MADEIRA V33 é um produto de 
detergente extremista poderoso. Elimina qualquer resto 
de sujeira, graxa ou fungos que mancham a madeira. 
Dê a madeira um aspecto limpo e novo.

APLICAÇÃO:
Trabalhar por pequenas superfícies de madeira a limpar. 
O uso de luvas é recomendado durante a aplicação do 
produto. 
Escovar a madeira para retirar a sujeira mais importante.
Dissolver o LIMPADOR PARA MADEIRA em água morna 
com a proporção de 1 para 2 (1L de produto em 2L de água). 
Misturar bem.

LIMPEZA MANUAL :
Aplicar com uma broxa ou verter diretamente em um regador. 
Deixar atuar de 5 a 10 minutos. 
Escovar de forma regular e muito vigorosa no comprimento e na largura com uma escova de plástico 
com as cerdas duras. A combinação dos agentes limpadores e a ação mecânica da escova garante a 
limpeza perfeita da madeira. 
Retirar a sujeira a medida que trabalha e aclarar com a ajuda de um pano húmido. 
Deixar secar de 24 a 36 horas. A madeira deve estar seca antes de aplicar um produto de 
acabamento (azeites, protetores pigmentadores, proteção para pavimento).

LIMPADOR ALTA PRESSÃO : 
Despeje a mistura no depósito do limpador alta pressão. Espalhar pelas superfícies a serem limpas. 
Deixar atuar 5 minutos e enxaguar com água limpa.

CONSELHOS V33
Em caso de manchas rebeldes ou madeiras muito sujas, repetir a operação.

NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A O°C.
R36 : Irritante para os olhos. S2 : Manter fora do alcance das crianças. S51 : Utilizar somente em 
locais bem ventilados.
Contém menos de 5% : EDTA, agente de tensão no ionico.
Perfume : HCA, lilial, benzisotiazolinon,metilisotiazolinon
Contém perfume. Pode provocar uma reação alérgica.
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Diluição : 1 por 2

Material : Trincha/
Pulverizador

Limpeza das 
ferramentas :
Água


