Freedom Removedor

F1C

Detergente removedor para ceras e acabamentos acrílicos HS
Finalidade de Uso
Freedom é um detergente removedor de alta eficiência, indicado para a remoção de
ceras, acabamentos acrílicos e sujidades pesadas de pisos laváveis como vinil, cerâmica,
granito, mármore, etc. Especialmente indicado para áreas onde encontramos acúmulo de
impermeabilizantes e bases seladoras e áreas mantidas por sistemas High Speed. Por não
emitir forte odor quando diluído, pode ser utilizado em áreas com pouca ventilação.
Características / Benefícios
• Maior poder de remoção. A fórmula garante a eficácia do produto nas remoções mais
difíceis onde haja grande acúmulo de camadas de bases seladores e impermeabilizantes,
em sistemas
• High-Speed. Freedom apresenta menor odor na aplicação, favorecendo as remoções em
ambientes com baixa ventilação, como hospitais
• Versátil. Freedom é indicado para remoção/limpeza pesada de ceras e acabamentos
acrílicos High-Speed, em diversos tipos de pisos.
Modo de Usar
Remover toda sujidade solta do piso utilizando TASKI lamello, vassoura, mop pó ou aspirador
de pó. Espalhar Freedom na diluição recomendada sobre a superfície e deixar atuar por 5 a 10
minutos (não deixar a solução secar sobre o piso). Esfregar utilizando escova de cerdas duras
ou disco apropriado acoplados à enceradeira de baixa rotação. Enxaguar muito bem com
água limpa. Após a secagem completa, o piso estará pronto para receber novo tratamento.
Diluições: Para ceras emulsionadas, utilizar 1 parte de produto para até 40 partes de água.
Para acabamentos acrílicos, 1 parte de produto para até 6 partes de água. Para áreas com
acúmulo de acabamentos acrílicos e/ou mantidas com sistema High Speed, 1 parte de
produto para até 4 partes de água.
Características Físico-Químicas
Aspecto

Líquido límpido incolor amarelado

pH (1%)

11,0 – 12,0

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser
considerados como especificação.
Composição
Álcool Graxo Etoxilado/Propoxilado, 2-Aminoetanol,
Coadjuvantes, Perfume, Sequestrante e Água.

Alcalinizante,

Antiespumante,

Precauções de Uso
Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas
separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ).
Prazo de Validade
24 meses a partir da data de fabricação.
Registros Oficiais
Registro MS – 3.2661.0003
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