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DET WAX

PART POLISH

DILUIÇÃO

Removedor do sistema 
high speed (HS) de perfeita 
eficiência. Formulado 
para remover seladores, 
impermeabilizantes, ceras 
e sujidades em geral de 
pisos laváveis. A diluição 
do produto depende dos 
números de camadas 
existentes no piso.

Impermeabilizante auto-
brilho, antiderrapante e 
transparente. Desenvolvido 
para locais onde se deseja 
um piso brilhante e fácil 
manutenção. Dispensa o 
uso de máquinas polidoras.

Selador acrílico para 
proteger e dar um bom 
brilho em pisos de áreas 
externas. Veda os poros, 
formando um filme 
transparente, resistente as 
intempéries do tempo, não 
oxida e amarela. Indicado 
para pisos frios porosos 
e não porosos.

Cera auto-brilho, 
antiderrapante e 
transparente. Desenvolvido 
para locais de tráfego 
moderado, onde se 
deseja um piso brilhante, 
protegido, antiderrapante, 
fácil aplicação e 
manutenção com economia.

Selador termoplástico, 
utilizado nos sistemas ultra 
high speed (UHS) e high 
speed (HS). Em pisos de 
alta e média porosidade.

Det Wax é um restaurador 
de brilho em pisos 
tratados. Recomendado 
para a manutenção diária. 
Limpa ao mesmo tempo 
em que deixa uma película 
de cera sobre a superfície.

Fique atento à 
recomendação!

A maioria dos nossos 
produtos devem ser 
diluídos. A diluição 

correta é mais 
econômica e eficaz.

Acabamento acrílico 
(UHS) com propriedade 
antiderrapante, elevada 
durabilidade, resistência, 
brilho molhado e 
transparência. Atende as 
necessidades em áreas 
de tráfego intenso.

REMOVEDOR  
DE CERAS HS

IMPERMEABILIZANTE
DE PISO

IMPERMEABILIZANTE DE 
PISOS PARA ÁREA EXTERNA

CERA AUTO-BRILHO

SELADORA DE PISO

LIMPADOR E RESTAURADOR 
DE BRILHO

ACABAMENTO 
DE PISO UHS

REMOTECH
ULTRA

Removedor do sistema 
ultra high speed 
(UHS) de alto poder e 
eficiência, formulado para 
remoção de seladores, 
impermeabilizantes, ceras 
e sujidades em geral de 
pisos laváveis. A diluição 
do produto depende dos 
números de camadas 
existentes no piso.

REMOVEDOR
 DE CERAS UHS

5L

PART SHINE

Impermeabilizante (HS) 
que representa um 
verdadeiro avanço na 
tecnologia de tratamento 
de pisos, antiderrapante e 
brilho molhado. Indicado 
para áreas de alto e 
médio tráfego.

IMPERMEABILIZANTE 
DE PISOS HS

5L

5L

5L

5L 5L

5L

5L

Tratamento de Piso

5L1L

5


