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Ultra Guard R20
REMOVEDOR CONCENTRADO BAIXO ODOR
Ultra Guard R20 possui uma formulação diferenciada e concentrada, com baixo odor, alta performance,
ativos de fontes renováveis e tensoativos biodegradáveis. Desenvolvido especialmente para rápida
remoção de ceras, seladores e acabamentos. Proporciona maior conforto nos processos de remoção em
ambientes fechados ou com pouca ventilação, bem como, na limpeza pesada de sujidades para
preparação de pisos laváveis, antes de receber um novo tratamento.
►Indicações: Utilize Ultra Guard R20 para remoção de ceras e sistemas HS/UHS em hospitais,
consultórios, clínicas, áreas residenciais, hipermercados, condomínios, shoppings, escolas, hotéis,
estabelecimentos comerciais e afins, em todos os tipos de pisos laváveis porosos ou não, como granilite,
mármore, ardósia, paviflex, manta vinílica e plurigoma.
►Propriedades Físico-Químicas:
Aspectos Físico/Cor

Líquido/Azul

Rendimento

Até 105 litros

pH, tal qual, 25°C

10,5 a 11,5

Densidade, g/mL, 25°C

1,03 a 1,05 g/mL

Ponto de Ebulição

Não determinado

Ponto de Fulgor, °C

Não aplicável

Ponto de Fusão, °C

Não determinado

Solubilidade em água

Solúvel em todas as proporções

Solubilidade em solventes orgânicos

Insolúvel

►Composição: Monoetanolamina, tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, hidrótopo,
corante e água.
►Modo de Usar: Remova toda a sujidade do piso, utilizando vassoura ou mop pó. Dilua 1 parte de Ultra
Guard R20 em até 20 partes de água. Utilize o aviso de piso escorregadio. Espalhe a solução em pequenas
áreas, cobrindo-as totalmente sem deixar secar. Deixe agir de 5 a 10 minutos. Esfregue o piso com o
auxílio de uma enceradeira de baixa rotação com disco de remoção, até remoção completa do
tratamento. Retire o excesso do produto com rodo ou aspirador de líquidos e enxágue bem com água
limpa. Deixe o piso secar completamente. Se necessário, repita a operação até remoção total. Após
secagem, o piso estará pronto para receber novo tratamento.
►Identificação de Perigos:
Classificação da substância ou mistura: Toxicidade aguda (Oral) - Categoria 4. Toxicidade aguda
(Dérmica) - Categoria 5. Toxicidade aguda (Inalação: vapor) - Categoria 4. Corrosão/Irritação à pele Categoria 1A. Lesões oculares graves/irritação ocular - Categoria 1. Perigoso ao ambiente aquático –
Agudo - Categoria 2.
PROVOCA QUEIMADURA SEVERA À PELE E DANO AOS OLHOS. CONTÉM PRODUTO FORTEMENTE
ALCALINO.

Apresentação: Ultra Guard R20 é comercializado em caixas de 2 x 5 L.
Ministério da Saúde: PRODUTO SANEANTE REGISTRADO NA ANVISA, Nº 3.0487.0120

