
 
 
 
 

 

Wax Restaurex 
Cera Liquida Polimentável e Restaurador de Brilho - 
CÓDIGOS E EMBALAGENS: 
201211 CX 4x5L (20kg) 
201417  BB 20L (20kg) 
105497 BB 30L (30kg) 

 

 
 

PROPRIEDADES 
 
O WAX RESTAUREX é um limpador com cera para restaurar o brilho para ser utilizado em pisos onde é 
usado o sistema de tratamento HIGH SPEED (HS e UHS). Graças a sua avançada formulação possui 
emulsionadores e diluentes, que lhe conferem a propriedade de dissolver na água os resíduos gordurosos 
do local onde é aplicado. Em sua formulação há uma combinação de detergentes e polímeros acrílicos 
utilizados na cera WAX CERAFLEX.  
 
UTILIZAÇÃO  
 
É indicado como limpador com cera para renovar o brilho em pisos como madeira tratada, ardósia, granilite, 
paviflex, linoleum, granilite e piso cerâmico. 
 
INSTRUÇÕES DE USO 
 
Utilizar puro ou diluído ate 5% (1 parte de produto em 19 partes de água). Pode ser utilizado como Spray Buffer diluído 
a 5%.  

 
COMPOSIÇÃO 
 
Resina acrílica estirenada metalizada, Resina Álcali Solúvel, Plastificante, Tensoativo Fluorado, Niveladores, 
Preservante e água. 

 
ESPECIFICAÇÃO    
 
 
 
 
 

ASPECTO: Líquido Límpido 
COR: Azul 
pH (puro): 8,0 – 9,0 
DENSIDADE (25°C): 1,00 a 1,01 g/ml 

PRECAUÇÃO  
 
ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.  
CUIDADO: Perigosa a sua ingestão. 
Impeça o contato com os olhos, pele e roupa durante o manuseio. 
Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar imediatamente com água em abundância. 
Em caso de ingestão acidental, consultar imediatamente o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde mais 
próximo. Sempre que possível levar o rótulo ou embalagem do produto. Não dê nada por via oral a uma 
pessoa inconsciente. Não remova o produto de sua embalagem original. Evite contato prolongado com o 
produto. Não reutilize as embalagens vazias. Não misturar com água na embalagem original. Centro de 
Atendimento de Toxicologia CEATOX de São J. R. Preto/SP - Fone: (17) 210-5000 R. 1380. 
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