
Revive

Características físico-químicas
Aspecto
Cor
pH (1%)

líquido límpido a levemente opalescente
vermelho claro
9,0 a 10,0

Detergente limpa pisos

Versátil
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. 

Prático 
O uso de Revive através de sistema spray cleaning torna o processo de limpeza mais 
rápido e simples, por ser mais seco, evitando que as áreas tenham de ser isoladas.

Brilho Constante
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.

Econômico
Reduz custos de mão-de-obra e acabamento acrílico, devido a restaurabilidade do 
brilho com máquinas de alta rotação e ao menor número de recamadas durante o ano.

Informações técnicas

Composição

Álcool Graxo Etoxilado, Agente Abrilhantador, Alcalinizante, Corante, Fragrância, 
Conservante, Sequestrante, Coadjuvante e Água. 

Utilização

Limpador e renovador de brilho especi�camente 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).

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 especí�co 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 especí�co para esta aplicação.  

Embalagem

Caixa com 4 bombonas de polietileno de 5 litros.

Precauções de uso

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente 
com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico 
levando o rótulo do produto. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Caso necessite 
de informações adicionais, entre em contato com o Centro Toxicológico pelos telefones (0__11) 5012-5311 ou  0800 77 13 733. Mantenha 
o produto em sua embalagem original. Não reutilize a embalagem vazia.

Cuidados de conservação

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco. 
Devem ser evitadas temperaturas extremas. NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA 
INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.
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