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NOTA: A garantía de Thomil, S.A., limita-se à qualidade do produto, recusando qualquer responsabilidade derivada de uma utilização inadequada. 
 

O nosso DEPARTAMENTO TÉCNICO 

atenderá sem compromisso 

qualquer dúvida ou pergunta 

sobre o produto ou a sua 

aplicação. 

Tel. (+34) 902.116.836 

 
Descrição:  
Fórmula especialmente desenvolvida para varrido húmido que 

limpa e regenera as superfícies. 

Aplicações:  
Para limpar e proteger todo o tipo de pavimentos: tacos, parquet, 

plástico, tijoleira, etc. Acondiciona e regenera as franjas da sua 

mopa. 

Características Técnicas:  
*PROPRIEDADES: 

Contém óleos e solventes de acção lubrificante. Melhora o deslize 

e utilização da mopa ou franja. O seu uso retarda a fixação do pó 

e da sujidade. Produto perfumado. 

*ESPECIFICAÇÕES: 

 ASPECTO:  Líquido Transparente. 

 COR:   Laranja. 

 ODOR:   Floral.  

 DENSIDADE (20º): 771 - 775 kg/m³ 

 pH:   Não relevante 

 *COMPOSIÇÃO: 

Mistura à base dissolventes. 

Empresa certificada por BVQI: 

ENAC Nº 03/C-MA007/ISO 14001 

GESTÃO AMBIENTAL 

Segurança e Manejo: 
PERIGO. Contém: Tetradecano; Decano; Oleo mineral branco, <= 7 mm2/s 

(40ºC). Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. EM 

CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE 

INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico. NÃO provocar o vómito. Armazenar 

em local fechado à chave. Eliminem-se o conteúdo e/ou seu recipiente de 

acordo com o regulamento sobre resíduos perigosos ou embalagens e 

resíduos de embalagens respetivamente. Pode provocar pele seca ou 

gretada, por exposição repetida. USO PROFISSIONAL. 

Modo de Utilização: 
Aplicar sobre a mopa ou franja em pequenas quantidades. 

Pulverizar sobre a mopa/franja ou pano a uma distância de 20 cm. 

Esperar uns minutos antes de utilizá-lo, para que se impregne bem. 

Não usar nunca directamente sobre a superfície a tratar. 

Também pode impregnar a mopa/franja por imersão ou por 

demolho no produto. 
 

Imersão / demolho: 

Mopa 45 cms:   150ml. / mopa. 

Mopa 75 cms:   200ml. / mopa. 

Mopa 100 cms:   250ml. / mopa. 

 

Tempo de imersão / demolho: 12 horas. 

Tempo de absorção / secagem:  12 horas. 

Pictogramas de uso: 

Pictogramas de sinalização: 

LUBRICANTE LIQUIDO CAPTADOR 

PARA VARRIDO HÚMIDO 

TSMI006: 6 garrafas de 650 ml. 
+ 3 pulverizadores 

TSMI010: 4 bilhas de 4 l. Conservação e Armazenagem: 
Guardar na embalagem original bem fechada mantendo-o afastado do 

frio e calor intenso. Evitar que congele. Não expor a radiação solar directa. 

Advertências: 
Em caso de acidente consultar o Centro Informação Antivenenos (CIAV) 

Tel. 808250143. 

Apresentação: 

http://www.thomil.com/

