
1. Leia o rótulo antes de 
utilizar

2. Não rode a tampa. 3. Agite bem antes de 
utilizar.

4. Segure a embalagem 
na vertical e pulverize 
a cerca de 15 cm da 

superfície ou diretamente 
no pano. 

Pronto® Polidor de Brilho Excecional 
ABRILHANTADOR PARA USO EM AMBIENTES PROFISSIONAIS

Polidor que elimina o pó, abrilhanta e protege

* Seguro para uso apenas em superfícies acabadas e seladas

Instruções de utilização:

Mobiliário de 
madeira selada e 

laminada

Couro selado Granito Aço inoxidável Quartzo, entre 
outros

Indicações:

6 in

Descrição do Produto 
Elimina o pó, restos de sujidade, impressões digitais,  
manchas e marcas e melhora a aparência da maior parte 
das superfícies rígidas

• Abrilhantador para uso em ambientes profissionais
• Proporciona um revestimento de proteção brilhante sem deixar acumulação de cera
• Elimina o pó, restos de sujidade, impressões digitais, manchas e marcas
• Melhora a aparência da maior parte das superfícies rígidas*
• Tamanho comercial exclusivo extra grande
• Para uso em quaisquer espaços comerciais ou públicos

ESPAÇOS
COMERCIAIS E

PÚBLICOS



SC JOHNSON PROFESSIONAL, S.L.
Parque Empresarial Vía Norte
C/ Quintanavides, 17.
Edificio 3 - Planta 4ª
28050 Madrid
Tel: +34 91 651 48 70
Email: comercial.proPT@scj.com
www.scjp.com

Esta informação e toda a assistência técnica posterior estão baseadas no nosso 
conhecimento e experiência atuais. Portanto, não implica obrigações ou quais-
quer outras responsabilidades legais da nossa parte, incluindo as relativas aos di-
reitos de propriedade intelectual existente de terceiros, principalmente os direitos 
de patentes. Em particular, nenhuma garantia, expressa ou implícita, ou garantia 
das propriedades do produto no sentido jurídico é prevista ou implícita. Reserva-
mo-nos o direito de fazer quaisquer alterações conforme o progresso tecnológico 
ou desenvolvimentos futuros.

Pronto® Polidor de Brilho Excecional 
LIMPADOR DIÁRIO PARA USO EM AMBIENTES PROFISSIONAIS

Informação de Segurança:
Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido. Nocivo para 
os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. Mantenha 
fora do alcance das crianças. Mantenha ao abrigo da luz solar. 
Não exponha a temperaturas superiores a 50 °C. Mantenha 
afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas 
e outras fontes de ignição. Não fume. Não perfure ou queime, 
mesmo após o uso. Lave as mãos cuidadosamente após o 
manuseio. Eliminar o conteúdo/ recipiente de acordo com a 
legislação nacional. 
Usar somente em locais bem ventilados. Armazenar em local 
fresco e seco. 
Contém 10% em massa de componentes inflamáveis.

Apenas para uso profissional. 
Ficha de dados de segurança disponível a pedido.

Prazo de Validade 
24 meses a partir da data de fabricação.

Contém: inferior a 5% tensoactivos não-iónicos; 5-15% 
Hidrocarbonetos alifáticos. 
Também contém: Perfume; Limonene; Linalool,  
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol.

Dados Técnicos

Aparência: Aerossol

Cor: Creme

Aroma: Floral

Valor pH N/A

Código  
de stock: 318692  |  

Quant. por 
Caixa: 12       | Formato: 400ml




