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MASTER REMOVER 

Detergente removedor para ceras e acabamentos 

acrílicos HS (High Speed). Sua formulação 

concentrada garante eficiente remoção em áreas 

onde exista acúmulo de camadas de bases 

seladoras e impermeabilizantes. É bastante 

versátil, podendo ser aplicado e, diversos tipos de 

pisos. Seu odor  reduzido favorece sua aplicação 

em áreas com baixa ventilação. É econômico, por 

ser utilizado diluído em água, garantindo redução 

no custo do sistema de tratamento de pisos. 

MASTER REMOVER PLUS 

Detergente removedor para ceras e acabamentos 

acrílicos UHS (Ultra High Speed). Sua formulação 

concentrada garante eficiente remoção em áreas 

onde exista acúmulo de camadas de bases 

seladoras e impermeabilizantes. É bastante 

versátil, podendo ser aplicada em diversos tipos de 

pisos. Seu odor reduzido favorece sua aplicação em 

áreas com baixa ventilação. É econômico, por ser 

diluído em água, garantindo redução no custo do 

sistema de tratamento de pisos. 

MASTER REMOVER ULTRA 

Detergente removedor para ceras e acabamentos 

acrílicos UHS (Ultra High Speed). Sua formulação 

concentrada garante eficiente remoção em áreas 

onde exista acúmulo de camadas de bases 

seladoras e impermeabilizantes, além de diminuir a 

reaplicação em pisos saturados, garantindo 

economia de tempo, mão-de-obra, energia e água. 

É bastante versátil, podendo ser aplicada em 

diversos tipos de pisos. Seu odor reduzido favorece 

sua aplicação em áreas com baixa ventilação. É 

econômico, por ser diluído em água, garantindo 

redução no custo do sistema de tratamento de 

pisos. 

Bombona 
de 5 Litros 

Bombona 
de 5 Litros 

Bombona 
de 5 Litros 
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MASTER BASE 

Base seladora acrílica para pisos porosos. Sua 

aplicação permite selar a porosidade dos pisos, 

reduzindo assim o número de camadas de 

impermeabilizantes, contribuindo para a redução 

de custos no sistema de tratamento de pisos. Sua 

formulação à base de água não é inflamável. Possui 

Alto nível de brilho, melhorando o aspecto e a 

resistência do piso. 

MASTER SHINE 

Cera acrílica auto brilho desenvolvida para proteger 

e conservar pisos laváveis. Além de melhorar o 

aspecto dos ambientes através de seu brilho 

molhado, proporciona segurança por ser 

antiderrapante, seguindo as normas internacionais 

de escorregamento (ASTM D2047-82). Sua 

aplicação é prática devido a seu fácil 

espalhamento, além de dispensar polimento por 

seu auto brilho. 

MASTER POLISH 

Acabamento acrílico formulado para sistema UHS, 

que proporciona alto nível de brilho e proteção aos 

pisos. Além de ser restaurável, possui grande 

resistência ao trafego, contribuindo assim para 

redução do custo do sistema de tratamento de 

pisos. Proporciona segurança aos ambientes por 

ser antiderrapante, seguindo as normas 

internacionais de escorregamento (ASTM D2047-

82). Sua aplicação é prática, por ser 2 em 1 (base 

seladora+impermeabilizante) e devido a seu fácil 

espalhamento. Possui odor reduzido, sendo 

amplamente utilizado em áreas com baixa 

ventilação e ambientes de assistência a saúde. 

Bombona 
de 5 Litros 

Bombona 
de 5 Litros 

Bombona 
de 5 Litros 



MASTER FLOOR UHS 

Detergente de alta concentração desenvolvido para 

limpeza de pisos tratados com acabamentos 

acrílicos. Seu alto poder de limpeza evita o 

amarelamento do filme, além de prolongar a vida 

útil do mesmo por aumentar o intervalo entre 

remoções totais, contribuindo assim para 

diminuição dos custos do sistema de limpeza, 

gerando economia de água, tempo, energia e mão-

de-obra. Sua embalagem dosadora permite 

precisão e segurança para atingir suas altas 

diluições.  

Promove a limpeza diária de manutenção além de 

limpeza profunda para reposição de camadas ou 

restauração de brilho. 
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Frasco dosador 1L 
ou Bombona 5 L 

A HA SOLUÇÕES possui equipamentos 

de última geração para tratamento e 

manutenção de pisos. 

• Aplicadores de cera; 

• Lavadoras; 

• Discos. 

HA Comércio e Soluções em Higiene e Limpeza LTDA – Fone: (11) 2506-1914 – www.hasolucoes.com.br 


