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Aplicação e dosagem

Doseie consoante a
aplicação e o grau de
sujidade. Ver modo de
uso abaixo.
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L Limpeza manual de

pavimentos: Limpar o
chão com um toalhete
húmido.

Produto de limpeza de impregnação para pavimentos laminados e de
madeira
■ Para impregnação ■ Proteção ■ Seguro

Perfil do produto
■ TIMBER lamitan é um produto de limpeza altamente eficaz para todos os revestimentos de pavimentos rígidos e

sensíveis à água.
■ A fórmula altamente eficaz de TIMBER lamitan produz uma película de proteção invisível que não prejudica as

propriedades óticas naturais dos revestimentos de pavimentos ou os torna escorregadios.
■ Quando TIMBER lamitan é utilizado regularmente como parte da normal rotina de limpeza, forma-se uma capa

protetora, sem necessidade de polimento adicional.
■ Mesmo as juntas de pavimentos laminados ou soalhos impermeáveis, suscetíveis de absorver humidade e dilatar,

podem ser protegidas permanentemente contra a infiltração de humidade.

Aplicação
■ TIMBER lamitan é ideal para a limpeza e manutenção de todos os revestimentos de pavimentos rígidos, de alta

qualidade, suscetíveis de absorver humidade e dilatar, por exemplo, revestimentos de pavimentos permeáveis de
madeira, pavimentos laminados e de cortiça.

Declaração de ingredientes
Para ver a lista de ingredientes, consulte a ficha técnica de segurança.

Desenvolvimento e produção sustentáveis

Segurança do produto, armazenamento e proteção ambiental
Segurança: Produto reservado para um uso estritamente profissional. Para informações dos detailes, ver a Ficha de
Dados de Segurança.
Armazenamento: Armazenar a temperatura ambiente no recipiente original fora o congelamento.
 
Ambiente: Eliminar apenas embalagens completamente vazias no contentor de resíduos recomendado. 

Unidades de venda

N.º de encomenda 713339  2 x 5 L

Valor pH 4

O seu parceiro de confiança no local


