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DESCRIÇÃO: 

 

Restaurador de acabamento de pisos. 

 

CAMPO DE APLICAÇÃO: 

 

Pisos flexíveis e não flexíveis impermeabilizados dos mais diversos locais.  

 

FINALIDADE: 

 

Oasis 130 é uma cera desenvolvida para atender às necessidades de um limpador e super-

restaurador de brilho concentrado para pisos. 

 

MODO DE USAR: 

  

 Passe o mop pó e remova as sujidades incrustadas com uma espátula.  

 Prepare a solução no balde-espremedor ou autolavadora e passe no piso (caso o piso esteja 

muito sujo, proceda a limpeza com uma solução de detergente antes da aplicação do Oasis 130). 

 Secar se houver áreas mais úmidas.  

 Faça o polimento com a máquina rotativa e discos de polimento.  

 Passe o mop pó após o polimento.  

 

Concentrações de uso: 

 

Uso com o mop: Diluir de 23 a 47 ml de produto em 1 litro de água. 

Limpeza e restauração com autolavadora: diluir de 23 a 50 ml de produto em 1 litro de água. 

Limpeza pesada e restauração: diluir de 47 a 62 ml de produto em 1 litro de água. 

 

Consulte seu especialista Ecolab para instruções de uso específicas. 

 

VANTAGENS: 

 

 Manuseio fácil e seguro; 

 

 Elimina o desperdício do produto; 

 

 Resistente aos detergentes, não havendo a formação de pó ao secar; 

 

 Devolve rapidamente o brilho à superfície. 

 

 Seu poder de limpeza e emulsificação permite fácil manutenção de pisos revestidos com 

acabamentos acrílicos.  

 

 Após a limpeza, o piso está pronto para polimento a alta velocidade. 

 

 Pode ser usado com água fria, quente, dura ou branda. 
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CARACTERÍSTICAS: 

 

a) FÍSICAS: 

 

Estado Físico: Liquido  

 

Cor: Branco a amarelado 

 

Odor: Acrílico 

 

pH a 100% (25°C): 9,0 – 10,0 

 

Densidade (20ºC): 1,005 – 1,018 g/cm³ 

 

b) QUÍMICAS: 

 

Tensoativo não iônico:  Álcool láurico etoxilado 

 

Formadores de filme:  Emulsão poliacrílica 

  Emulsão de cera de polipropileno 

  Emulsão polímero estireno acrílica 

 

Corante:  Não contém 

  

PRECAUÇÕES: 

 

Verifique na FISPQ do produto os riscos específicos e EPIs recomendados para o seu manuseio. 

 

VALIDADE: 

 

12 meses a partir da data de fabricação. 

 

EMBALAGEM:  

 

Caixa de papelão com 2 bombonas de 5 litros. 

 

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, nº 25351.602208.201099. 

Autorização de funcionamento M.S. nº 3.00053-9 

 

 

 

 

 

 

 

PARA USO ESPECÍFICO CONSULTE SEU ESPECIALISTA ECOLAB 

 


