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Detergente a base de Lítio  

DL2 – Alta Performance Limpa e Lustra            ___ 
  
DL2 é um produto específico para manutenção de pisos de 

concreto. Sua fórmula enriquecida com nanotecnologia, 
contém Silicato Lítio que irá endurecer todo e quaisquer 
hidróxido de cálcio "mole" que ainda restarem do tratamento 
original e ao mesmo tempo limpa e remove gorduras 
tornando-se ideal para ambientes com grande circulação, 
mantendo-os com alta dureza e aparência espelhada. 
 

Trata-se de um detergente concentrado de alta performance 
para uso periódico na manutenção. Desenvolvido 
especificamente para limpeza e lustração em pisos de 
concreto de alto padrão que foram tratados com densifica- 
dores químicos, pisos lapidados e pisos de granito. 
 

SEGMENTOS DE USO (PISOS)  
- Grandes lojas; 
- Home center; 
- Supermercados; 
- Shopping; 
- Estacionamentos; 
- Fábricas; 
- Hospitais; 
- Restaurantes; 
- Escolas etc... 
  

PREPARO DO PISO 
Remova todo tipo de sujeira solta da superfície do piso, 
varrendo ou utilizando aspirador de pó. 
Limpe previamente manchas de óleo, graxas ou outras 
manchas profundas. 
Deve ser removido cera do piso antes de utilizar DL2.  
 

APLICAÇÃO 
Produto concentrado podendo diluir de: 1:1 até 1:20. 
A diluiçao inicial para manutenção dependerá do nível de 
sujidade. Sugerimos utilizar nas 3 primeiras vezes uma 
diluição de 1:3  a 1:5. Para as demais limpezas  a diluição 
poderá ser de 1:10 a 1:20. 
 

Aplicar o produto utilizando lavadora automática ou 
enceradeira com feltro tipo "Scott Brite" branco ou verde em 
movimento de escovamento, isso limpará o piso e ao mesmo 
tempo ajudará a lustrar. 
  

No final do processo remova todo material da lavagem e se 
desejar pode lustrar o piso com Ultra Speed, Hight Speed ou 
Propano.   
 

NOTA: Nunca deixe o produto secar sobre o piso. A remoção 
deve ser feita. 
 

LIMPAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 
Lavar com água limpa até ficar completamente livre de 
resíduos do material. 
 

RENDIMENTO TEÓRICO 
8 m2 a 10m2 por litro 

BENEFÍCIOS  

- Quanto + Limpa + Brilha; 
- Produto concentrado; 
- Remove as sujeiras mais comuns do piso; 
- Mantém a dureza e o brilho do piso; 
- Elimina uso de cera; 
- Biodegradavél; 
- Prolonga a vida do piso; 
- A base de água; 
- Não inflamável; 
- Não libera gases volateis (VOC). 
 

CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHO 
 

PROPRIEDADES   RESULTADO 
Estado físico Líquido viscoso 

Aparência Âmbar levente transparente 

Teor de ativos  Não divulgado 
Densidade  1,0g/cm3 
Odor  Característico (Baixo) 

Ph 10 a 11 

Ponto de inflámação  Inexistente 

Ponto de evaporação  80°C 

Ponto de congelamento 1°C 

Conteúdo de VOC < 1% 
Temperatura para utilização 6°C a 38°C 
Embalagem 20L -50L e 200L 
 

GARANTIA 
Com uso periódico, garantimos que o piso ficará limpo e com 
evolução de brilho. Para acompanhar a evolução do brilho, 
utilize medidor de brilho GLOSSMETER. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA  
Os usuários devem usar óculos de proteção e luvas de 
borracha. O contato direto com a pele deve ser evitado (pode 
causar irritação). Em caso de contato com a pele ou olhos, 
lave imediata e abundantemente com água, consulte um 
médico e informe o tipo de produto.  
Mantenha as embalagens fora do alcance das crianças, 
animais e fontes de calor. 
 

ARMAZENAMENTO  
DL2 deve ser armazenado em local seco, coberto e ventilado 
a 5°C a 38°C.  
 

VALIDADE 
12 meses na embalagem original lacrada. 
 

 
 
 
 
 
 


