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DESCRIÇÃO           

 
O PROCLEANER DETERGENTE ALCALINO é um detergente alcalino à base de 

tensoativos e matérias-primas finamente selecionadas.  

O PROCLEANER DETERGENTE ALCALINO é altamente eficaz para remoção de 

sujeiras pesadas, oléos e gordura impregnados no concreto e remoção de ceras 

álcali solúveis. 

PRINCIPAIS USOS E APLICAÇÕES       

• Limpeza e remoção de óleos e gorduras de pisos de concreto a serem 

revestidos com sistemas monolítico Miaki; 

• Remoção de ceras álcali solúveis previamente aplicadas e que necessitam de 

uma revitalização, ou seja, a aplicação de novas camadas de Cera; 

Obs. Conheça nossa linha de ceras MICROTOP e MICROTOP PLUS. 

EMBALAGEM          

Bombona com 6 litros. 

Rendimento:  

Sem diluição, rende aproximadamente 60 m2. 

 

Obs.: O rendimento irá depender da porosidade do substrato. 

PROPRIEDADES DO PRODUTO         

Aspecto Líquido incolor 

Odor Característico 

Densidade (20ºC)   1,05 g/cm3 

PH > 10 

Agentes ativos 25 a 27% 

 

ETAPAS DE APLICAÇÃO         

Em um balde limpo, diluir o PROCLEANER DETERGENTE ALCALINO em água. A 

diluição do PROCLEANER DETERGENTE ALCALINO é recomendada até o 

máximo de 1:15. 

Aplicar a o PROCLEANER DETERGENTE ALCALINO previamente diluído sobre o 

piso de forma uniforme e com auxilio de uma vassoura ou de um pulverizador de 

baixa pressão. Deixar agir por aproximadamente 10 minutos e enxague com água 

limpa. Evite deixar o produto secar antes do enxague. 
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Repita o procedimento quantas vezes necessário até alcançar a limpeza deseja, 

caso a contaminação, sujeira ou película de cera persista, diminua a diluição até 

alcançar o resultado necessário. 

CUIDADOS GERAIS, LIMPEZA E PRECAUÇÕES 

Aplicar com ventilação adequada. Evitar o contato com os olhos e pele. Utilize proteção 

adequada para os olhos e mãos.		

Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água durante 15 minutos 

e procure assistência médica. Em caso de ingestão, procure um médico 

imediatamente. 

NÃO PROVOCAR VOMITO, MANTENHA FORA  DO  ALCANCE  DE  CRIANÇAS  E 
ANIMAIS DOMÉSTICOS. 

A limpeza das ferramentas deve ser feita com água. 

MANUTENÇÃO DO PISO         

Vide MANUAL DE MANUTENÇÃO E BOM USO dos revestimentos Miaki. 

 


