
Revive

Detergente limpa pisos
Finalidade de Uso
Limpador e renovador de brilho especificamente formulado para uso diário em pisos 
tratados com acabamentos acrílicos HS ou UHS. Revive pode ser usado com frasco 
pulverizador, no sistema “spray cleaning”, ou com lavadora automática. Proporciona 
alto brilho quando polido com lustradora de alta rotação (acima de 850 rpm).

Características / Benefícios
• Limpador e renovador de brilho em um só produto. Pode ser utilizado através de 

frasco pulverizador,sistema spray cleaning (SHS 1600) e lavadora automática 
de pisos SD51;

• O uso de Revive através de sistema spray cleaning torna o processo de limpeza 
mais rápido e simples, evitando que as áreas de aplicação quem úmidas e 
precisem ser isoladas;

• O uso diário de Revive na limpeza de pisos proporciona um nível de brilho 
constante e mais uniforme, devido a existência de ceras polietilenicas. Melhores 
resultados são obtidos com polimento acima de 850 rpm;

• Reduz custos de mão de obra e acabamento acrílico, devido a restaurabilidade 
do brilho obtida pela utilização de máquinas de alta rotação e menor número de 
recamadas durante o ano.

Modo de Usar 
Spray Cleaning: Varrer o piso ou passar mop pó. Adicionar 1 parte de Revive em 
até 9 partes de água em um frasco pulverizador, de uso manual, ou acoplado a uma 
lustradora de alta rotação (acima de 850 rpm). A cada 3 ou 4 passos, pulverizar 
a solução no piso e passar a lustradora com disco apropriado ao mesmo tempo. 
Não enxaguar. Deixar o piso secar completamente por cerca de 10 minutos. Passar 
lustradora de alta rotação (acima de 850 rpm), utilizando o disco de polimento 
específico para esta aplicação. Lavadora Automática: Varrer o piso ou passar mop 
pó. Adicionar 1 parte de Revive em até 32 partes de água e realizar a limpeza do 
piso. Se necessário, passar o mop atrás da lavadora automática. Não enxaguar. 
Deixar o piso secar completamente por cerca de 10 minutos. Passar lustradora de 
alta rotação (acima de 850 rpm), utilizando o disco de polimento específico para 
esta aplicação.

Características Físico-Químicas
Aspecto Líquido límpido a levemente opalescente 
Cor                                                  Vermelho claro
pH (sol. 1%) a 25oC 9,0 – 10,0

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não 
devem ser considerados como especificação.



Revive

Detergente limpa pisos
Composição 
Álcool Graxo Etoxilado, Agente Abrilhantador, Alcalinizante, Corante, Fragrância, Conservante, Sequestrante, Coadjuvante e Água.

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.
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