
CARACTERÍSTICAS:
O renovador V33 deposita uma camada protetora nos seus parquets 
envernizados ou vitrificados de origem. Esta nova película retarda o 
desgaste diário, disfarça os riscos e embeleza o seu parquet 
proporcionando-lhe um bonito aspecto acetinado.

USO:
•Compatibilidade com diferentes suportes : Todo o tipo de parquet
envernizado, madeira maciça, laminado e parquets flutuantes.

APLICAÇÃO:
Aplicar sobre um solo limpo e seco.
Produto pronto para uso, não diluir.
1/ Agitar o produto antes de usar.
2/ Espalhar uma demão fina do renovador V33 com uma esfregona ou 
uma serapilheira espremida.
3/ Deixar secar cerca de uma hora: o seu parquet está renovado.

CONSELHOS:
• Renovação local : Aos lugares danificados (riscos, lugares mates...) passar localmente uma camada de Renovador
para Parquet V33.
• Frequência de aplicação : quando o aspecto torna-se mate, aplicar uma nova camada.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:
NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0º C
S2 : Manter fora do alcance das crianças.
S29 : Não deitar os resíduos no esgoto.
S51 : Utilizar somente em locais bem ventilados. Comtém fosfato de triisobutilo. Pode desencadear uma reação
alérgica.

Valor limite UE para este produto (cat.A/i) :140g/l (2007) – 140g/l (2010) Este produto contém menos 16g/L COV.

Para conservar uma lata aberta, colocar o produto que sobra em uma lata mais pequena e muito bem fechada. Limpar 
suas ferramentas com água. Contribui-a à preservação do meio ambiente não jogando os resíduos no esgoto.
Leve a embalagem vazia além dos produtos não utilizados a um ponto de recolhida de resíduos habilitado. (Contatar 
com sua administração pública). 
Fechar a lata depois de utiliza-la.

V33 España, S.A.
C/ Balmes, 8 -2º3ª
E - 08291 Ripollet - (Barcelona)
Tel. : +34 935 921 999
Fax.: +34 936 910 720
Web : www.v33.es

Cor: Incolor

Secagem:  1h

Rendimento por 
demãos: 1L = 50m2

Material: Esfregona ou 
serapilheira

Limpeza das 
ferramentas: Água

RENOVADOR
PARQUET

•CERTIFICADO ANTI DERRAPANTE
•Devolve ao parquet o brilho inicial em uma só aplic ação
•Reduz os riscos e as manchas do desgaste
•Não amarela. Não se suja


