
 

 

BIOPOLISH 
Polidor de Metais 

 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
BIOPOLISH é um removedor de sujidades e oxidação de metais do tipo: cromado, 
niquelado, cobre, aço inox, bronze, prata, latão e alumínio. Pode ser usado em 
corrimão, fogões, maçanetas e outros tipos de metais. Indicado para o tratamento de 
metais, deixando completamente limpos e brilhantes. 
 

 
RECOMENDAÇÕES DE USO 
Agite bem o BIOPOLISH antes de usar. Por ser um produto pronto para uso, não aceita 
diluição. Deve ser aplicado cuidadosamente sobre a superfície, com um pano limpo e 
macio para obter um bom resultado, em seguida fazer um polimento utilizando uma 
flanela ou um pano macio, os quais deverão estar limpos e secos. Polir antes da 
secagem total do líquido. 
 

 
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 

 Aparência: Líquido turvo, de cor creme e odor amoniacal. 
 pH: 9,0 - 10,0 
 Densidade: 0,980 – 1,010 g/cm3 
 Viscosidade: 15,0 – 65,0 cps 

 

 
PRODUTO ISENTO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA 
 

 
SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO BIOPOLISH 
Indústrias de tanques, Indústrias de metais, Empresas de ônibus, Condomínios, Hotéis 
e etc. 
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