
O RENOVADOR V33 
proponga a proteção de 

pisos de parquet e 
reaviva a beleza de pisos 

embaciados. 

TODO O TIPO DE PARQUET, 
LAMINADO E PAVIMENTOS 

FLUTUANTES:
Aplica-se a todos os pisos de 

parquet vitrificados,  pré-
envernizados e laminados. 

OCULTA OS RISCOS 
RESISTENCIA PROLONGADA 

• Oculta os riscos em apenas 1 
aplicação  

• Aplica uma ligeira película 
protetora 

MANUTENÇÃO IDEAL
• Resistente a produtos de 

limpeza  
• Respeita a aparência inicial do 

parquet em cada aplicação 

1 L

TABELA DE 
CORES

INCOLOR

ACETINADO



• Risco de aparecimento de manchas brancas, quando aplicado produto
em excesso. Pode ser removido com um desencerador.
• Renovação local : Nos lugares desgastados (riscados, descolorados...)
passar mais uma camada de RENOVADOR.
• Frequência de aplicação : quando perder o brilho, aplicar uma nova
camada.

EM QUE SUPORTES? 

• Aplica-se a todos os pisos de 
parquet vitrificados,  pré-

envernizados e laminados.  
• Não aplicável em pisos 
oleados ou encerados.  

• Compatível com sistemas de 
piso radiante. 

APLICAÇÃO 

• Sobre pavimentos lisos e secos. Produto pronto a usar. Não
diluir. • Agitar antes de usar.

• Espalhar uma demão fina e uniforme do RENOVADOR V33
com uma escova esponja ou esfregona espremida.

• Deixar secar cerca de uma hora antes de pisar no chão.

MODO DE EMPREGO

RECOMENDAÇÕES 

FERRAMENTAS

ESCOVA ESPONJA ESFREGONA

LIMPEZA 

Á G U A

RENDIMENTO (L)

+/- 50m²  - EM 1 CAMADA

SECAGEM 
1 H
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Este aviso destina-se a fornecer informações. As informações são baseadas em nosso conhecimento e experiência atuais com base em condições de uso que atendem às normas ou
DTU em vigor. Dada a multiplicidade de fatores que podem influenciar a utilização dos nossos produtos, estes não podem isentar o utilizador das suas próprias experiências. Nenhuma
garantia legal pode ser derivada de nossas informações. Esta folha de dados substitui todas as edições anteriores.

Aviso legal: Perigoso. Respeite as precauções de uso.


