
CAMPOS DE APLICAÇÃO
Mapefloor Kit Manutenzione é uma embalagem 
que contem produtos detergentes essenciais para 
limpeza e periódica manutenção de pavimentos, 
para garantir o normal desenvolvimento das suas 
próprias funções prestacionais e estéticas.

Alguns exemplos típicos de aplicação
•	Tratamentos de manutenção de pavimentos em 

resina realizados com Mapefloor System, no 
interior de ambientes domésticos, públicos e 
industriais.

•	Tratamento de manutenção da película  
protetora de pavimentos decorativos realizados 
com Ultratop, mesmo misturado com  
Dynastone Color, ou com agregados naturais, no 
interior de ambientes civis como showrooms, lojas, 
apartamentos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Mapefloor Kit Manutenzione é composto por:

•	cera metalizada lúcida de dupla reticulação 
e elevada resistência, Mapelux Lucida, para 
a proteção de pavimentos sujeitos a tráfego 
particularmente intenso.

•	detergente desencerante de baixa espuma e ação 
múltipla, Mapefloor Wax Remover, para a remoção 
de velhas películas de cera, mesmo metalizadas e 
de dupla reticulação, como Mapelux. 

•	detergente hidrossolúvel concentrado de baixa 
espuma Mapefloor Cleaner ED, para a limpeza 
quotidiana.

Uso produtos 
Consultar a ficha técnica de cada produto.

EMBALAGENS
Mapefloor Kit Manutenzione está disponível em 
embalagens de 20 kg assim compostas:

•	2 bidões de 5 kg cada de Mapefloor Cleaner ED;

•	1 bidão de 5 kg de Mapefloor Wax Remover;

•	1 bidão de 5 kg de Mapelux Lucida.

ARMAZENAGEM
Mapefloor Kit Manutenzione, conservado 
nas embalagens originais com temperatura 
compreendida entre +10ºC e +30ºC, tem um tempo 
de conservação de 12 meses.
Proteger do gelo.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A 
PREPARAÇÃO E COLOCAÇÃO EM EXERCÍCIO
Os produtos Mapelux Lucida e Mapefloor  
Cleaner ED contidos no Mapefloor Kit 
Manutenzione, não são considerados perigosos  
nos termos das atuais normas sobre a classificação 
das misturas.

Kit manutenção para a 
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O produto Mapefloor Wax Remover 
é corrosivo e é nocivo por inalação, 
contacto com a pele e ingestão. Durante 
a aplicação recomenda-se de usar 
vestuário de proteção, luvas, óculos de 
segurança, proteger as vias respiratórias 
usando máscara, aplicar em condições 
de ventilação contínua. No caso de 
contacto com os olhos ou a pele lavar 
imediatamente e abundantemente com 
água e consultar o médico.
Para obter informações adicionais e 
completas sobre a utilização segura do 
produto, aconselha-se consultar a versão 
mais recente da Ficha de Segurança.

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

ADVERTÊNCIA
As informações e prescrições acima 
descritas, embora correspondendo à nossa 

melhor experiência, devem considerar-
se, em todos os casos, como puramente 
indicativas e devem ser confirmadas por 
aplicações práticas exaustivas; portanto, 
antes de aplicar o produto, quem tencione 
dele fazer uso é obrigado a determinar 
se este é ou não adequado à utilização 
prevista, assumindo todavia toda a 
responsabilidade que possa advir do  
seu uso.

Consultar sempre a versão atualizada  
da ficha técnica, disponível no nosso 
site www.mapei.com

DADOS TÉCNICOS (valores típicos)

Para os dados técnicos de Mapefloor Cleaner ED, Mapefloor Wax Remover e Mapelux Lucida,  
produtos contidos no Mapefloor Kit Manutenzione, consulte as fichas técnicas de cada produto. 
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As referências relativas a este 
produto estão disponíveis a  
pedido e no site da Mapei  

www.mapei.pt ou www.mapei.com


