
1.Diluir 2 tampas do 
produto em 5 litros de 

água morna

2. Aplicar com uma esponja, 
pano ou mopa.

4. Não é necessário 
enxaguar.

Pronto® Limpador Com Sabão Madeira
CONCENTRADO

Pronto® Limpador com Sabão para Madeira elimina facilmente 
a sujidade dos pavimentos e móveis de madeira sem deixar 
resíduos opacos nem pegajosos.

Instruções de utilização:

Pavimentos de 
madeira sem 

polir

Pavimentos e 
superficies de 
madeira selada

Indicações:

Descrição do Produto 

 • 5 em 1: Limpa, Remove o pó, Hidrata, Refresca e Cuida os 
pavimentos e os móveis de madeira selada

 • Realça a beleza natural dos pavimentos e móveis de madeira
 • Não é necessário enxaguar

ESPAÇOS
COMERCIAIS E

PÚBLICOS

5L

2 X



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

Dados Técnicos

Aparência: Líquido

Cor:  Castanho

Aroma:  Florestal

Valor pH 8,5 – 9,5

Código  
de stock: 688177  |  

Quant. por 
Caixa: 2       | 

 
Formato: 5L

Contém: < 5% Sabão, tensoactivos não-iónicos, perfume, Limonene, 
Geraniol, Dimethylol Glycol, Methylchloroisothiazonolinone, 
Methylisothiazolinone. 

Prazo de validade: 3 anos a partir da data indicada na embalagem.

Informação de Segurança:

Perigo:
Contém: Álcoois, C13-C15, ramificados e lineares, etoxilados E0=8.

Provoca lesões oculares graves.

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem 
ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Contacte 
imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS 
ou um médico. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: 
enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se 
usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar 
a enxaguar. Usar protecção ocular. Lavar as mãos cuidadosamente 
após manuseamento.

Evitar o contacto prolongado da pele com este produto. 
Exclusivamente para uso por utilizadores profissionais.

Contém mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona e 2-metil-
2H-isotiazole-3-ona (3:1) (R)-p-menta-1,8-dieno. Pode provocar 
uma reacção alérgica.

Em caso de acidente contactar o Centro de Informação Anti-
Venenos. Tel: 800 250 250


