
 

 

SHINE CLEAN MARBLE 
Polidor de Mármore 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
SHINE CLEAN MARBLE é um polidor especialmente formulado para manter e 
restaurar o brilho original do mármore natural (Não deve ser aplicado em mármore 
sintético), mármore travertino, pedra onix, calária e alguns tipos de granilite. SHINE 
CLEAN MARBLE combina o produto de polimento com micro partícula abrasiva, capaz 
de remover marca de desgaste da superfície, restaurando a aparência original do 
mármore ou superfície da pedra. Sua aplicação não gera nenhuma névoa tóxica ou 
odores indesejáveis, pois não contém em sua formulação solventes orgânicos voláteis. 
 

RECOMENDAÇÕES DE USO 
Primeiramente, certificar-se de que o piso a ser polido não se trata de mármore 
sintético, por adicionar algumas gotas de REMOVEREC numa área pouco visível. Caso 
borbulhe, trata-se de mármore natural e poderá ser feito o polimento com o SHINE 
CLEAN MARBLE. Proteger todas as áreas e materiais que poderão ser danificados ou 
manchados devido à acidez do SHINE CLEAN MARBLE. O piso deverá estar 
completamente limpo e isento de resíduos sólidos (areia e poeira) e acabamentos 
antigos. Agitar o frasco para a homogeneização do produto, que deverá ser aplicado 
puro. Aplicar cerca de 40 gramas de produto para cada m2, utilizando a máquina “low 
speed” (mínimo de 1,5 HP) com peso adicional, totalizando pelo menos 60 kg. Usar o 
disco branco em movimentos circulares e aleatórios e efetuar o polimento em áreas de, 
no máximo, 2m2 por vez. Manter o produto úmido, pulverizando água na superfície 
sempre que necessário (NÃO USAR ÁGUA QUENTE, pois pode ocasionar rachaduras, 
dependendo do piso). Quando secar, passar a máquina “high speed” com disco branco 
sintético. Para manutenção mensal de rotina, usar o SHINE CLEAN MARBLE com 
disco diamantado.  
 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
 Aparência: líquido viscoso branco e de odor característico. 
 pH: 0,0 – 3,0 
 Teor de ativos: 6,0 – 8,0 % 
 Peso específico: 1,250 – 1,280 g/cm³ 
 Viscosidade: 3000 – 12000cps  

 

SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DE SHINE CLEAN MARBLE 
Indústrias em geral, shoppings, hipermercados, supermercados, magazines, 
concessionárias de automóveis, hospitais, escolas e etc. 
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