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WAX STRIP 

 
DECAPANTE AQUOSO PARA CERAS DE PAVIMENTOS 

 

 
DESCRIÇÃO: O WAX STRIP é um decapante aquoso biodegradável, 

especialmente formulado para remoção rápida de todo o tipo de ceras de 
pavimentos. A utilização de emulsionantes permite a sua rápida remoção, 
permitindo o tratamento do pavimento de imediato. 
 
CARACTERISTICAS: O WAX STRIP apresenta-se na forma de um liquido incolor 
de baixa viscosidade de cor branca e de odor característico. Evitar a aplicação 
deste produto directamente sobre vidros e alumínio. 
 
ÁREAS DE APLICAÇÃO: O WAX STRIP é recomendado em todos os locais onde 

se pretenda remover ceras de pavimentos inclusive ceras acrílicas. É o produto 
ideal para uso doméstico e industrial proporcionando elevada economia 
designadamente em mão de obra. 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO: O WAX STRIP deve ser utilizado da seguinte maneira: 
 1 - Diluir 1 litro de produto em 2 - 5 litros de água. 

2 - Aplicar a solução previamente preparada sobre o pavimento a tratar. 

Esperar entre  5  e 10 minutos. 
3 - Seguidamente  esfregar  de  modo a  retirar  todos os resíduos e passar 

com água limpa. 
4 - Após secagem do pavimento recomendamos a utilização da nossa cera 
acrílica PAVICERA. 
NOTA: Em casos de ceras muito duras / antigas aplicar o produto diluído em 
água  quente (60ºC) na proporção atrás indicada. 

 
ARMAZENAMENTO: Evitar temperaturas inferiores a 0º C e superiores a 40º C. 
 
PRECAUÇÕES: Evitar o contacto do produto com os olhos. Em caso de contacto 

lavar abundantemente com água e sabão durante 15 minutos. Se persistir alguma 
irritação consultar o médico. 
Em caso de contacto com a pele lavar com água e sabão. Recomenda-se a 
manipulação do produto com luvas de borracha. 
 
 
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 
 
PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL 
 
PRODUTO FABRICADO POR EMPRESA CUJO SISTEMA DE QUALIDADE ESTÁ 
CERTIFICADO (ISO 9001) PELA APCER COM O Nº 01/CEP.1381 


