
Commit 2 CleanTM/MC

Cuidado de carpetes

A Diversey é uma empresa reconhecida, líder no setor de 
produtos e tecnologia de cuidado de carpetes. Preparamos 
este manual de instruções para consolidar outras iniciativas 
de treinamento da Diversey e para ajudar a tornar as 
sessões de treinamento mais eficientes.
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Programa de conservação do seu carpete

Os carpetes escondem bem a sujeira. Se deixarmos o carpete ficar tão cheio de manchas a ponto de exigir 
uma limpeza, essas manchas já poderão ter encardido e danificado as fibras do carpete, impossibilitando 
a recuperação de sua aparência de carpete novo. Por isso é importante implementar um programa regular 
para conservação de carpetes.

Procedimentos de rotina de conservação

1  Prevenção a manchas de terra e nódoas

•  Proteja seu carpete contra manchas e terra proveniente de áreas externas 
utilizando um programa de varrição regular, passadeiras adequadamente 
posicionadas e tratamentos repelentes de terra e manchas.

2  Aspiração de pó e dicas de limpeza por aspiração

•  Carpetes situados em rotas de alto tráfego exigem limpeza diária. A utilização  
de um limpador em pó pode melhorar os resultados das aspirações.

3  Remoção de nódoas

• A atenção rápida a uma nódoa pode impedir que esta se transforme em uma mancha.

Procedimentos provisórios de conservação

4  Pré-spray

• Permite que a solução de limpeza seja aplicada antecipadamente, o que ocasiona 
maior tempo de contato com a sujeira e proporciona uma limpeza mais intensa.

5  Esfregamento com boné

• O conjunto de máquina rotativa para limpeza de pisos, boné de touca e limpador 
corretos ajuda a soltar a terra e a sujeira das fibras superiores do carpete.

6  Aplicação de xampu no carpete

• O equipamento de aplicação de xampu combina agitação e um limpador com alta 
formação de espuma que solta a terra e a sujeira deixando-as em suspensão  
para aspiração.

Procedimentos restauradores de conservação

7  Limpeza de extração

• A água quente e os produtos de limpeza que não formam espuma são aplicados 
com pressão no carpete e recuperados imediatamente, junto com a terra nele 
contida, pelo potente aspirador de um limpador de extração.
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Para um serviço eficiente de conservação de carpetes, é necessário ter as 
ferramentas certas.

Ancinho de carpete – Levante as fibras do carpete após a aspiração ou limpeza.

Vassoura – Varra as áreas externas a fim de impedir a entrada de terra no edifício.

Recipiente medidor – Meça os produtos químicos conforme as concentrações 
recomendadas, a fim de obter o melhor desempenho.

Removedores de manchas – Impeça que as nódoas se transformem em manchas 
aplicando um tratamento rápido. Utilize o removedor de manchas certo para este tipo 
de serviço.

Toalhas, panos ou tecidos de microfibra absorventes – Toalhas brancas e limpas 
ou tecidos de microfibra absorventes devem fazer parte do seu kit de remoção de 
manchas para verificação da remoção de manchas e transferência de cores.

Escova de compressão – Coloque um tecido absorvente sobre a nódoa, 
pressionando-a ou comprimindo-a para evitar a dispersão da sujeira.

Raspador de osso – A borda arredondada ajuda a evitar danos no carpete durante a 
aplicação do removedor de manchas.

Avisos ou outros bloqueios de Chão Molhado – Reduza o risco de quedas e 
escorregões inesperados. Preste muita atenção às áreas em que o carpete encontra  
o piso rígido.

Sacos e correias extras para o aspirador de pó – Troque os sacos de pó quando 
atingirem dois

terços (2/3) de sua capacidade. Substitua as correias que estiverem rangendo.

Plugue adaptador para três pinos – Os equipamentos para carpetes geralmente  
têm um plugue para três pinos, mas nem sempre há uma tomada de parede de três 
pinos disponível.

Frasco de borrifamento rotulado – Borrife para aplicar produtos de limpeza ou água 
para enxágüe.

EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) apropriados – Utilize sempre EPIs 
apropriados, conforme indicado no rótulo do produto e na Ficha de Informações de 
Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Sua caixa de utilidades sobre cuidados com carpetes

                   SAFETY DATA SHEET

UHS SC Floor Cleaner
HMIS NFPA Personal protective equipment

Health 2
Flammability 0
Physical Hazard / Instability 0

2
0
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Version Number:  3 Preparation date:  2013-10-09

1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Product name: UHS SC Floor Cleaner

Product reference: MS0300476
Product Code: 4529489, 4529497, 4529500, 4529518
Recommended use: • Industrial/Institutional

• Floor care
• This product is intended to be diluted prior to use

Emergency telephone number: 1-800-851-7145 (U.S.); 1-651-917-6133 (Int'l)

2. HAZARDS IDENTIFICATION

Principal routes of  exposure: Eye contact. Skin contact. Inhalation.
Eye contact: Severe eye irritation.
Skin contact: Severe skin irritation.
Inhalation: May be irritating to nose, throat, and respiratory tract.
Ingestion: May cause irritation to mouth, throat and stomach.

3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

Ingredient(s) CAS # Weight % LD50 Oral - Rat
(mg/kg)

LD50 Dermal -
Rabbit

LC50 Inhalation -
Rat

Alcohol ethoxylates 68439-46-3 1 - 5% 1400 Not available Not available
Ammonium hydroxide 1336-21-6 1 - 5% 350 Not available Not available

4. FIRST AID MEASURES

Eye contact: Immediately flush eyes with running water for at least 15 minutes, keeping eyelids open. Get medical
attention.

Skin contact: Flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention.
Inhalation: If breathing is affected, remove to fresh air. Get medical attention.
Ingestion: Give a cupful of water or milk. THEN IMMEDIATELY CONTACT A PHYSICIAN OR POISON CENTER.

DO NOT induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. Never give anything by mouth
to an unconscious person.

Aggravated Medical Conditions: Persons with pre-existing skin disorders may be more susceptible to irritating effects.

5. FIRE-FIGHTING MEASURES

Suitable extinguishing media: The product is not flammable. Extinguish fire using agent suitable for surrounding fire.

Manufacturer, importer, supplier:
US Headquarters
Diversey, Inc.
8310 16th St.
Sturtevant, Wisconsin 53177-1964
Phone: 1-888-352-2249
MSDS Internet Address: www.diversey.com

UHS SC Floor Cleaner

Canadian Headquarters
Diversey, Inc. - Canada
2401 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6P1
Phone: 1-800-668-3131

1 of 4

EMERGENCY OVERVIEW
WARNING. CAUSES EYE AND SKIN IRRITATION.
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Equipamento a ser utilizado

• Avisos ou outros bloqueios de chão molhado
• Aspirador de pó e acessórios
• Guia do removedor de manchas
• Extrator
• Vassourão e pá de lixo

Prevenção contra manchas de terra

A melhor forma de manter a terra longe do  
carpete é evitar que ela entre no edifício.

1  Monte o equipamento e os suprimentos.

2   Ao utilizar produtos químicos, coloque os EPIs (Equipamentos de Proteção 
Individual) apropriados, conforme indicado no rótulo do produto e na Ficha  
de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

3  Varra calçadas, áreas de estacionamento e locais com acúmulo de sujeira.

•  Agende limpezas regulares.

4  Utilize uma mangueira ou lavadora de alta pressão para sujeira pesada.

•  Agende limpezas regulares.

5  Aspire e extraia as passadeiras.

• Capachos limpos ajudam a impedir a entrada de terra  
no edifício.

Procedimentos de rotina de conservação
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Limpeza por aspiração

Uma escova macia de náilon em forma de “haste misturadora” agita a 
sujeira, que é recolhida no vácuo criado pelo equipamento mecânico.

Equipamento a ser utilizado

• Avisos ou outros bloqueios de chão molhado
• Aspirador de pó e acessórios
• Guia do removedor de manchas
• Extrator
• Vassourão e pá de lixo

1  Monte o equipamento e os suprimentos.

2   Coloque os EPIs (Equipementos de Proteção Individual) apropriados,  
conforme indicado no rótulo do produto e na Ficha de Informações de  
Segurancça de Produtos Químicos (FISPQ).

3  Colete os resíduos mais leves.

4  Escove levemente ou varra o carpete para espalhar e agitar o composto.

Procedimentos de limpeza por aspiração
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5  Faça a aspiração do pó do carpete cuidadosamente.

• Aspire todo dia para melhores resultados.

6  Utilize um acessório para limpeza das áreas de difícil acesso.

• Faça a aspiração do pó ao longo de rodapés, próximo a móveis pesados 
e atrás de portas.

7  Recoloque as passadeiras ao concluir.

Procedimentos de limpeza por aspiração continuação
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Faça a manutenção adequada de seu aspirador de pó, para trabalhar 
com o máximo de desempenho e segurança.

• Troque os sacos de pó quando atingirem dois terços (2/3) de sua capacidade.
• Inspecione nos fios elétricos a existência de rachaduras ou rompimentos. Solicite o 

reparo ou substituição dos fios imediatamente.
• Quando o aspirador começa a “ranger”, pode ser por causa de rasgos ou rachaduras 

na correia de acionamento das escovas. Troque-a imediatamente.

Nunca desconecte o aspirador puxando pelo fio.

• Desconecte-o segurando firmemente o plugue.

Não tente aspirar líquidos derramados utilizando equipamentos  
verticais comuns.

• Líquidos derramados podem causar risco de choque.
• A água pode danificar as peças do aspirador.
• A água pode causar rasgos ou favorecer a proliferação de bactérias e formação  

de odores no saco de pó.

O carpete tem uma “direção”, denominada caimento, gerada pelo modo 
como é fabricado.

• Levantar as fibras do carpete com um ancinho de carpete melhora sua aparência.

Dicas de limpeza por aspiração
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Equipamento a ser utilizado
• Avisos ou outros bloqueios de chão 

molhado
• EPIs (Equipamentos de Proteção 

Individual) apropriados
• Pano branco absorvente
• Raspador sem corte
• Escova de compressão

• Um extrator com  
ferramenta manual ou  
frasco borrifador  
com água para enxágüe

• Guia de remoção  
de manchas

• Kit de remoção  
de manchas

     

Remoção de manchas

Utilize detergentes e/ou solventes especializados para dissolver a terra 
que causa nódoas e manchas. A terra é removida por absorção ou extração.

1  Identifique a nódoa.

• Observe sua aparência, localização, cor, tamanho, forma e odor.
• Consulte o Guia para Seleção do Removedor de Manchas para saber 

quais os produtos corretos a serem usados.

2  Monte o equipamento e os suprimentos.

3   Coloque os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) apropriados, 
conforme indicado no rótulo do produto e na Ficha de Informações de 
Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

4  Coloque os avisos ou outros bloqueios de Chão Molhado.

• Impeça que as nódoas sejam espalhadas em função de qualquer tipo 
de tráfego no local da limpeza.

• Desvie o tráfego dos produtos químicos de remoção de manchas e do 
carpete úmido.

Procedimentos de remoção de manchas
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5  Colete os detritos maiores no carpete.

6   Teste o removedor de manchas em uma parte pouco visível.

• Teste o removedor de manchas em uma parte pouco visível.
• Depois de 5 a 7 minutos, verifique se ocorreu transferência de cor no pano.

7  Aplique o removedor de manchas nas bordas externas da nódoa.

• Não umedeça a nódoa excessivamente.

8  Agite com um raspador sem corte.

• Utilize um raspador sem corte para aplicar a solução em direção ao  
centro da nódoa.

• A agitação ajuda a soltar as manchas de terra.
• Não espalhe a nódoa esfregando-a com uma escova.

9   Deixe que o removedor de manchas permaneça sobre a nódoa conforme 
asorientações do rótulo.

10    Faça a absorção da área tratada com uma toalha, pano ou tecido de microfibra 
limpo e banco.

• Continue fazendo a absorção até remover toda a mancha.

Procedimentos de remoção de manchas continuação
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Se você usar um pó absorvente para tratar nódoas:

11   Trate as nódoas úmidas recentes com o composto absorvente. 
Trate nódoas mais antigas com removedor de manchas líquido  
e composto absorvente.

• Aplique removedor de manchas líquido de uso geral sobre a nódoa.
• Agite a nódoa.
• Faça um pequeno montinho de pó sobre a nódoa.
• Compacte o montinho para garantir o contato completo com a nódoa.
• Aguarde 25 a 30 minutos até que o composto absorva a nódoa.
• Faça a aspiração para remover a terra e o pó.

12  Enxágüe a área tratada com água fria e faça a absorção da área.

• Extraia ou recolha a água com um aspirador de líquidos.

13   Levante as fibras com um ancinho de carpete. Retire os avisos ou outros  
bloqueios de Chão Molhado após a secagem da nódoa.

Procedimentos de remoção de manchas continuação
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• Quanto mais antiga uma nódoa, mais difícil removê-la.
• Quanto mais a nódoa já tenha sido tratada, mais difícil removê-la.
• Não existe um removedor de manchas único capaz de tratar sozinho todas as  

nódoas, mas um removedor de manchas de uso geral consegue tratar acima de  
90% das nódoas encontradas.

• O sucesso no tratamento exige paciência e os produtos e procedimentos certos.
• Infelizmente, determinadas manchas são praticamente impossíveis de remover.

Se você usar um pó absorvente para tratar nódoas:

Chiclete é mais fácil de ser removido depois de congelado. Há removedores de chiclete 
em aerossol não inflamáveis que congelam o chiclete, permitindo a remoção com 
um raspador. Também pode ser necessária uma limpeza final com um removedor de 
manchas à base de solvente e água limpa.

A urina é um desafio por causa de seu odor e dos germes e porque é capaz de penetrar 
nas fibras, no forro do carpete, no revestimento e até mesmo no substrato que fica  
abaixo deles.

Manchas de urina também podem ser grandes — maiores que uma mancha comum,  
se feitas por um animal de estimação de grande porte.

Use o EPI (Equipamento de Proteção Individual) recomendado e siga este processo de 
três etapas:

1. Extraia o máximo possível da urina.

2.  Trate a área com um limpador/desengordurante à base de bactérias desenvolvido 
para remoção de urina. Umedecendo a área, as bactérias conseguem digerir a urina 
restante. Cubra a área umedecida com um pedaço de papel-alumínio ou filme plástico, 
para reduzir a evaporação. Aguarde o produto agir por, no mínimo, uma hora — de 
preferência, a noite toda.

3. Ao concluir este procedimento, faça novamente a extração da área.

Sangue é uma grande preocupação por causa dos patógenos perigosos que pode conter. 
Considere sempre perigosos os respingos de sangue.

Não há produtos químicos ou procedimentos que garantam uma desinfecção completa 
— 100% de eliminação dos germes. No entanto, use o EPI (Equipamento de Proteção 
Individual) recomendado e siga este processo de três etapas:

1.  PPrepare uma solução comum de limpador desinfetante. Umedeça o respingo de 
sangue (mas não o toque). Aguarde o desinfetante agir por 10 minutos.

2.  No fim do tempo de contato, extraia a área com água quente e um limpador extrator. 
Extraia o máximo de água possível do respingo.

3. Ao concluir este procedimento, faça novamente a extração da área.

Verdades sobre nódoas e manchas
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Guia do removedor de manchas de carpetes 
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Adesivo 1 1 2

Asfalto/Piche 1 1 2

Sangue* 1 2 3

Manteiga 1 2 3

Fuligem 1 2

Ketchup/Molho de tomate 1 2 3 4

Chocolate 1 2 3

Café/Chá 1 2 3

Lápis de cor 1 1 2

Fezes 2 3 4

Suco de frutas 1 2 3 4

Lustra-móveis 1 2 2 3

Cola — solvente 1 1 2

Cola — branca 1 2

Graxa/Óleo 1 2 2 3

Chiclete 2 2 1 3

Creme para as mãos 1 2 2 3

Tintas 1 3

Batom 1 2 2 3

Bebida destilada 1 4

Marca-texto 1 2

Rímel 1 2 2 3

Derivados de leite 2 2 3 3 4

Lama 1 2

Mostarda (se estiver fresca) 1 3

Esmalte para unhas 1 1 2

Tinta — látex 1 1 2

Tinta — a óleo 1 1 2 2

Sucos vermelhos 1 2 3

Cimento de borracha 1 1 2

Molho para salada 2 3 4

Graxa de sapato 1 2 2 3

Refrigerantes 1 2 3

Toner 2

Urina 2 3 4 5

Vômito 2 3 4

Mancha de água 1 2

Cera — vela 2 2 1 3

Vinho — tinto e branco 1 2 3 4

Desconhecida 1 3 3 2

Dicas sobre cuidados com carpetes

Regras gerais sobre remoção de manchas:
Identifique a mancha e use removedores de 
manchas apropriados. Caso não seja possível 
identificar a mancha, use um Removedor de 
Manchas de Uso Geral ou Percolator. Se a 
mancha persistir, use um Removedor de Manchas 
de Tinta, Óleo e Graxa. Em seguida, enxágüe 
abundantemente de modo que não fique nenhum 
resíduo do limpador no carpete.

Nódoas e manchas difíceis:
Rastro de asfalto: Faça a aspiração do pó 
cuidadosamente, antes de aplicar o Pré-Spray 
para Limpeza Pesada diluído. Agite com um 
ancinho, extrator ou escova para carpete e deixe 
agir por 10 minutos para soltar as manchas. Faça 
a extração de acordo com as instruções. Seque 
os carpetes o mais depressa possível.

Nódoas recorrentes:
Isso ocorre em função da permanência no 
carpete de excesso de terra ou detergente do 
removedor de manchas. Remova essas nódoas 
limpando novamente o carpete com o removedor 
de manchas adequado, enxágüe até ficar 
totalmente limpo e seque.

Impeça a formação de nódoas recorrentes 
causadas por capilaridade:

• Ao remover as manchas, certifique-se de 
absorver a área tratada até remover todo  
o líquido.

• Seque o carpete o mais depressa possível.  
Para isso, utilize ventiladores de carpetes ou 
algum tipo de circulador de ar.

• Use um ancinho de carpete. Dependendo 
da espessura do lado felpudo do carpete, a 
utilização de um ancinho de carpete pode reduzir 
o tempo de secagem em, no mínimo, 30%.

• Não umedeça o carpete excessivamente.

* Siga as normas sobre patógenos transmitidos pelo sangue da OSHA referentes a manchas de sangue.
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Equipamento a ser utilizado
• EPIs (Equipamentos de Proteção 

Individual) apropriados
• Avisos ou outros bloqueios de Chão 

Molhado

• Aspirador de pó
• Bomba para borrifar ou borrifador 

elétrico de baixa pressão
• Produto limpador em pré-spray

Pré-spray para carpete

Aplique um produto limpador com fórmula especial para áreas de alto tráfego ou  
com excesso de terra antes de executar a limpeza com boné, xampu ou extração.  
A aplicação de pré-spray proporciona ao produto limpador tempo extra para soltar  
as manchas de terra.

1  Colete os detritos maiores no carpete.

2   Aspire e enrole as passadeiras.

• Guarde os capachos longe das áreas de tráfego.

3   Aspire o pó do carpete cuidadosamente.

4  Monte o equipamento e os suprimentos.

Procedimentos pré-spray



14

Commit 2 CleanTM/MC

Cuidado de carpetes

6   Prepare a solução detergente pré-spray.

• Encha 3/4 da capacidade do borrifador com água fria ou morna.  
Não encha demais!

• Meça o detergente pré-spray e derrame-o no borrifador.
• Siga as instruções do rótulo para saber as taxas de diluição.
• Complete com água. Não encha demais!

5   Coloque os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) apropriados,  
conforme indicado no rótulo do produto e na Ficha de Informações de  
Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

7  Coloque os avisos ou outros bloqueios de Chão Molhado.

• Identifique sua área de trabalho.

8  Aplique o pré-spray na área a ser limpa.

• Dê mais atenção às áreas de alto tráfego ou muito sujas de terra.
• Não sature o carpete.
• Evite borrifar excessivamente as paredes e os móveis.

9   Deixe que o pré-spray permaneça sobre o carpete conforme as orientações  
do rótulo.

• Não borrife áreas grandes demais.
• Não deixe o pré-spray secar.

Procedimentos pré-spray continuação

                   SAFETY DATA SHEET

UHS SC Floor Cleaner
HMIS NFPA Personal protective equipment

Health 2
Flammability 0
Physical Hazard / Instability 0

2
0
0

Version Number:  3 Preparation date:  2013-10-09

1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Product name: UHS SC Floor Cleaner

Product reference: MS0300476
Product Code: 4529489, 4529497, 4529500, 4529518
Recommended use: • Industrial/Institutional

• Floor care
• This product is intended to be diluted prior to use

Emergency telephone number: 1-800-851-7145 (U.S.); 1-651-917-6133 (Int'l)

2. HAZARDS IDENTIFICATION

Principal routes of  exposure: Eye contact. Skin contact. Inhalation.
Eye contact: Severe eye irritation.
Skin contact: Severe skin irritation.
Inhalation: May be irritating to nose, throat, and respiratory tract.
Ingestion: May cause irritation to mouth, throat and stomach.

3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

Ingredient(s) CAS # Weight % LD50 Oral - Rat
(mg/kg)

LD50 Dermal -
Rabbit

LC50 Inhalation -
Rat

Alcohol ethoxylates 68439-46-3 1 - 5% 1400 Not available Not available
Ammonium hydroxide 1336-21-6 1 - 5% 350 Not available Not available

4. FIRST AID MEASURES

Eye contact: Immediately flush eyes with running water for at least 15 minutes, keeping eyelids open. Get medical
attention.

Skin contact: Flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention.
Inhalation: If breathing is affected, remove to fresh air. Get medical attention.
Ingestion: Give a cupful of water or milk. THEN IMMEDIATELY CONTACT A PHYSICIAN OR POISON CENTER.

DO NOT induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. Never give anything by mouth
to an unconscious person.

Aggravated Medical Conditions: Persons with pre-existing skin disorders may be more susceptible to irritating effects.

5. FIRE-FIGHTING MEASURES

Suitable extinguishing media: The product is not flammable. Extinguish fire using agent suitable for surrounding fire.

Manufacturer, importer, supplier:
US Headquarters
Diversey, Inc.
8310 16th St.
Sturtevant, Wisconsin 53177-1964
Phone: 1-888-352-2249
MSDS Internet Address: www.diversey.com

UHS SC Floor Cleaner

Canadian Headquarters
Diversey, Inc. - Canada
2401 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6P1
Phone: 1-800-668-3131

1 of 4

EMERGENCY OVERVIEW
WARNING. CAUSES EYE AND SKIN IRRITATION.
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10   Após a aplicação do pré-spray, passe para o processo de extração.

11   Enxágüe e guarde o equipamento.

12   Retire os avisos ou outros bloqueios de Chão Molhado após a 
secagem do carpete.

Procedimentos pré-spray continuação
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Commit 2 CleanTM/MC

Cuidado de carpetes

Equipamento a ser utilizado
• EPIs (Equipamentos de Proteção 

Individual) apropriados
• Avisos ou outros bloqueios de 

Chão Molhado
• Aspirador de pó
• Máquina rotativa para  

limpeza de pisos
• Touca (boné) de algodão ou 

sintética eum suporte para a touca
• Bomba para borrifar

• Limpador em frasco de 
borrifamento rotulado

• Água em frasco de  
borrifamento rotulado para 
remoção de manchas

• Ventilador  
para  
secagem  
do carpete

Esfregamento com boné

Método de limpeza provisório. Um boné (ou touca) sintético ou de  
algodão enrolado é utilizado sob uma máquina rotativa de baixa  
velocidade (175 RPM) para limpeza de pisos. O boné oferece agitação  
de esfregamento e, ao mesmo tempo, absorve produtos químicos de 
limpeza e manchas superficiais.

1   Remova os detritos maiores no carpete.  
Mude de lugar a mobília leve ou que pode ser movimentada.

• Coloque uma proteção sob os pés dos móveis pesados.
• Use métodos de elevação seguros.

2   Aspire e enrole as passadeiras.

• Guarde os capachos longe das áreas de tráfego.

3  Aspire o pó do carpete cuidadosamente.

4  Trate as nódoas do carpete.

• Siga as etapas de remoção de manchas descritas na seção 
Procedimentos de Remoção de Manchas (página 8-10).

Procedimentos de esfregamento com boné
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5  Monte o equipamento e os suprimentos.

6   Coloque os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) apropriados,  
conforme indicado no rótulo do produto e na Ficha de Informações  
de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

7  Prepare a solução detergente para esfregamento com boné.

• Encha 3/4 do borrifador com água fria.
• Adicione o volume medido de detergente para boné.
• Não use detergente que faz espuma.
• Complete o tanque até a linha “cheio”.

 Para esfregamento “umedecido”:

• Encha metade do balde com água quente.
• Adicione o volume medido de limpador.

8  Coloque os avisos ou outros bloqueios de Chão Molhado.

9  Aplique o pré-spray nas áreas de alto tráfego e com manchas mais pesadas.

• Aguarde o pré-spray agir por 5 minutos.

Procedimentos de esfregamento com boné continuação

                   SAFETY DATA SHEET

UHS SC Floor Cleaner
HMIS NFPA Personal protective equipment

Health 2
Flammability 0
Physical Hazard / Instability 0

2
0
0

Version Number:  3 Preparation date:  2013-10-09

1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Product name: UHS SC Floor Cleaner

Product reference: MS0300476
Product Code: 4529489, 4529497, 4529500, 4529518
Recommended use: • Industrial/Institutional

• Floor care
• This product is intended to be diluted prior to use

Emergency telephone number: 1-800-851-7145 (U.S.); 1-651-917-6133 (Int'l)

2. HAZARDS IDENTIFICATION

Principal routes of  exposure: Eye contact. Skin contact. Inhalation.
Eye contact: Severe eye irritation.
Skin contact: Severe skin irritation.
Inhalation: May be irritating to nose, throat, and respiratory tract.
Ingestion: May cause irritation to mouth, throat and stomach.

3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

Ingredient(s) CAS # Weight % LD50 Oral - Rat
(mg/kg)

LD50 Dermal -
Rabbit

LC50 Inhalation -
Rat

Alcohol ethoxylates 68439-46-3 1 - 5% 1400 Not available Not available
Ammonium hydroxide 1336-21-6 1 - 5% 350 Not available Not available

4. FIRST AID MEASURES

Eye contact: Immediately flush eyes with running water for at least 15 minutes, keeping eyelids open. Get medical
attention.

Skin contact: Flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention.
Inhalation: If breathing is affected, remove to fresh air. Get medical attention.
Ingestion: Give a cupful of water or milk. THEN IMMEDIATELY CONTACT A PHYSICIAN OR POISON CENTER.

DO NOT induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. Never give anything by mouth
to an unconscious person.

Aggravated Medical Conditions: Persons with pre-existing skin disorders may be more susceptible to irritating effects.

5. FIRE-FIGHTING MEASURES

Suitable extinguishing media: The product is not flammable. Extinguish fire using agent suitable for surrounding fire.

Manufacturer, importer, supplier:
US Headquarters
Diversey, Inc.
8310 16th St.
Sturtevant, Wisconsin 53177-1964
Phone: 1-888-352-2249
MSDS Internet Address: www.diversey.com

UHS SC Floor Cleaner

Canadian Headquarters
Diversey, Inc. - Canada
2401 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6P1
Phone: 1-800-668-3131

1 of 4

EMERGENCY OVERVIEW
WARNING. CAUSES EYE AND SKIN IRRITATION.
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Commit 2 CleanTM/MC

Cuidado de carpetes

Caso seja utilizado o método seco:

10  Borrife o boné e o carpete com a solução para limpeza.

• Trabalhe em áreas de 3 metros por 5 metros.
• Aguarde o limpador agir por 1 a 2 minutos.

Caso seja utilizado o método úmido:

11  Molhe as toucas no balde e esprema-as cuidadosamente.

12  Centralize o boné sob a máquina rotativa para limpeza de pisos.

13  Esfregue lentamente o carpete.

• Concentre os movimentos em áreas com manchas intensas.
• Trabalhe em áreas de 3 metros por 5 metros.
• Não deixe secar o carpete ou a touca.

14   Retire os avisos ou outros bloqueios de Chão Molhado após a  
secagem do carpete.

Procedimentos de esfregamento com boné continuação
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Equipamento a ser utilizado
• EPIs (Equipamentos de Proteção 

Individual) apropriados
• Avisos ou outros bloqueios de Chão
• Molhado
• Aspirador de pó
• Bomba para borrifar

• Máquina rotativa para  
limpeza de pisos

• Escova de náilon  
para xampu

• Xampu detergente
• Ventilador para secagem  

do carpete

Xampu no carpete

A aplicação de xampu no carpete é um método provisório de limpeza 
de carpetes. Usa um detergente de alta formação de espuma para 
limpar as fibras do carpete. A espuma deve secar, e os resíduos  
devem ser recolhidos com o aspirador.

1   Remova os detritos maiores no carpete.  
Mude de lugar a mobília leve ou que pode ser movimentada.

• Coloque uma proteção sob os pés dos móveis pesados.
• Use métodos de elevação seguros.

2   Aspire e enrole as passadeiras.

• Guarde os capachos longe das áreas de tráfego.

3  Aspire o pó do carpete cuidadosamente.

4  Trate as nódoas do carpete.

• Siga as etapas de remoção de manchas descritas na seção Procedimentos 
de emoção de Manchas (página 8).

Procedimentos de limpeza com xampu
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Commit 2 CleanTM/MC

Cuidado de carpetes

5  Monte o equipamento e os suprimentos.

6   Coloque os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) apropriados,  
conforme indicado no rótulo do produto e na Ficha de Informações de  
Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

7  Prepare a solução de xampu detergente.

• Encha 3/4 do borrifador com água fria.
• Adicione o volume medido de detergente para boné.
• Não utilize um detergente que faça espuma. 
• Complete o tanque até a linha “cheio”.

8  Coloque os avisos ou outros bloqueios de Chão Molhado.

• Use diversos avisos para demarcar sua área de trabalho.

9  Esfregue lentamente a área com a máquina de xampu.

• Siga as instruções do fabricante do equipamento.
• Adicione solução suficiente para fazer espuma.
• Não umedeça excessivamente o carpete.

Procedimentos de limpeza com xampu continuação

                   SAFETY DATA SHEET

UHS SC Floor Cleaner
HMIS NFPA Personal protective equipment

Health 2
Flammability 0
Physical Hazard / Instability 0

2
0
0

Version Number:  3 Preparation date:  2013-10-09

1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Product name: UHS SC Floor Cleaner

Product reference: MS0300476
Product Code: 4529489, 4529497, 4529500, 4529518
Recommended use: • Industrial/Institutional

• Floor care
• This product is intended to be diluted prior to use

Emergency telephone number: 1-800-851-7145 (U.S.); 1-651-917-6133 (Int'l)

2. HAZARDS IDENTIFICATION

Principal routes of  exposure: Eye contact. Skin contact. Inhalation.
Eye contact: Severe eye irritation.
Skin contact: Severe skin irritation.
Inhalation: May be irritating to nose, throat, and respiratory tract.
Ingestion: May cause irritation to mouth, throat and stomach.

3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

Ingredient(s) CAS # Weight % LD50 Oral - Rat
(mg/kg)

LD50 Dermal -
Rabbit

LC50 Inhalation -
Rat

Alcohol ethoxylates 68439-46-3 1 - 5% 1400 Not available Not available
Ammonium hydroxide 1336-21-6 1 - 5% 350 Not available Not available

4. FIRST AID MEASURES

Eye contact: Immediately flush eyes with running water for at least 15 minutes, keeping eyelids open. Get medical
attention.

Skin contact: Flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention.
Inhalation: If breathing is affected, remove to fresh air. Get medical attention.
Ingestion: Give a cupful of water or milk. THEN IMMEDIATELY CONTACT A PHYSICIAN OR POISON CENTER.

DO NOT induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. Never give anything by mouth
to an unconscious person.

Aggravated Medical Conditions: Persons with pre-existing skin disorders may be more susceptible to irritating effects.

5. FIRE-FIGHTING MEASURES

Suitable extinguishing media: The product is not flammable. Extinguish fire using agent suitable for surrounding fire.

Manufacturer, importer, supplier:
US Headquarters
Diversey, Inc.
8310 16th St.
Sturtevant, Wisconsin 53177-1964
Phone: 1-888-352-2249
MSDS Internet Address: www.diversey.com

UHS SC Floor Cleaner

Canadian Headquarters
Diversey, Inc. - Canada
2401 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6P1
Phone: 1-800-668-3131

1 of 4

EMERGENCY OVERVIEW
WARNING. CAUSES EYE AND SKIN IRRITATION.
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Procedimentos de limpeza com xampu continuação

10  Seque o carpete com um ventilador de carpetes.

• Coloque o ventilador fora das áreas de tráfego.
• Disponha os fios elétricos de modo a evitar tropeções ou quedas.

14  Recoloque as passadeiras.

• Verifique a parte de baixo dos capachos, para ter certeza de que estão  
limpos e secos.

• Nunca coloque capachos sobre carpetes úmidos.

11   Quando o carpete estiver seco, faça a aspiração para coletar  
a sujeira solta e o xampu seco ou extraia a área com água 
quando estiver úmido.

• Levante as fibras com um ancinho de carpete.

12  Limpe seus equipamentos e retorne-os aos seus lugares adequados.

13   Retire os avisos ou outros bloqueios de Chão Molhado após a  
secagem do carpete.
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Commit 2 CleanTM/MC

Cuidado de carpetes

Os xampus para carpete precisam:

• Umedecer o lado felpudo. É necessário que as fibras do carpete estejam 
uniformemente úmidas, mas não encharcadas.

• Soltar a terra e a sujeira. Para limpar profundamente, é necessário que o xampu 
desprenda e levante as manchas das fibras.

• Formar uma espuma densa com agitação do equipamento de aplicação de xampu. 
A espuma grossa manterá as partículas sólidas em suspensão e impedirá que 
retornem às fibras.

• Secar rapidamente para formar resíduos quebradiços. Depois de seca a espuma 
que retém manchas, é possível aspirá-la.

Dicas sobre xampu:

• Para aumentar a velocidade da secagem e evitar odores de mofo nos carpetes, 
faça o seguinte:
 - use um ventilador de carpetes.
 - certifi que-se de que os sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado 
estão funcionando.

 - abra as janelas (se possível, e caso a umidade não esteja alta).
 - faça uma passagem a seco com o extrator ou aspirador de líquidos.
 - faça uma passagem com um boné seco.

• “Amacie” sua escova para xampu nova. Antes de usar a escova no carpete, 
passe-a sobre um piso de concreto úmido para remover os cantos vivos das 
cerdas, tornando-a mais suave para o carpete.

• Nunca coloque uma passadeira sobre carpetes úmidos.

Dicas sobre xampu
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Equipamento a ser utilizado
• EPIs (Equipamentosde Proteção 

Individual) apropriados
• Avisos ou outros bloqueios  

de Chão
• Molhado
• Aspirador de pó
• Bomba para borrifar  

com pressão

• Extrator de carpete
• Ancinho de carpete
• Limpador e enxágüe de 

extração de carpete
• Pré-spray para  

limpeza  
pesada

Limpeza de extração

Processo restaurador. Equipamentos extratores 
especializados borrifam um detergente com baixa formação de espuma 
no carpete. O detergente e as manchas são imediatamente coletados 
pelo sistema aspirador de líquidos do extrator.

1   Remova os detritos maiores no carpete.  
Mude de lugar a mobília leve ou que pode ser movimentada.

• Coloque uma proteção sob os pés dos móveis pesados.
• Levante a mobília cuidadosamente. Peça ajuda para mover  

itens pesados.

2   Aspire e enrole as passadeiras

• Guarde os capachos longe das áreas de tráfego

4  Trate as nódoas.

• Siga as etapas de remoção de manchas descritas na seção Procedimentos 
de Remoção de Manchas (página 8-10).

3   Aspire o pó do carpete cuidadosamente.

Procedimentos de limpeza de extração
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Commit 2 CleanTM/MC

Cuidado de carpetes

5  Monte o equipamento e os suprimentos.

6   Coloque os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) apropriados,  
conforme indicado no rótulo do produto e na Ficha de Informações de  
Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

7  Prepare a solução pré-spray.

• Siga as instruções no rótulo.
• Encha a bomba para borrifar com água quente e detergente.

8  Prepare a solução de limpeza ou de enxágüe da extração.

• Encha o tanque de solução com água quente.
• Adicione o volume medido de limpador de extração ou de enxágüe de extração.

9  Coloque os avisos ou outros bloqueios de Chão Molhado.

• Use diversos avisos para demarcar sua área de trabalho.

Procedimentos de limpeza de extração continuação
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Rat

Alcohol ethoxylates 68439-46-3 1 - 5% 1400 Not available Not available
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4. FIRST AID MEASURES

Eye contact: Immediately flush eyes with running water for at least 15 minutes, keeping eyelids open. Get medical
attention.

Skin contact: Flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention.
Inhalation: If breathing is affected, remove to fresh air. Get medical attention.
Ingestion: Give a cupful of water or milk. THEN IMMEDIATELY CONTACT A PHYSICIAN OR POISON CENTER.

DO NOT induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. Never give anything by mouth
to an unconscious person.

Aggravated Medical Conditions: Persons with pre-existing skin disorders may be more susceptible to irritating effects.

5. FIRE-FIGHTING MEASURES

Suitable extinguishing media: The product is not flammable. Extinguish fire using agent suitable for surrounding fire.

Manufacturer, importer, supplier:
US Headquarters
Diversey, Inc.
8310 16th St.
Sturtevant, Wisconsin 53177-1964
Phone: 1-888-352-2249
MSDS Internet Address: www.diversey.com

UHS SC Floor Cleaner

Canadian Headquarters
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Oakville, Ontario L6H 6P1
Phone: 1-800-668-3131

1 of 4

EMERGENCY OVERVIEW
WARNING. CAUSES EYE AND SKIN IRRITATION.
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Procedimentos de limpeza de extração continuação

10  Aplique pré-spray no carpete.

• Trabalhe em uma seção de dimensões médias.
• Aguarde o detergente agir por 10 a 15 minutos.

14  Levante as fibras do carpete.

• Termine o serviço com um aspirador de pó ou um  
ancinho de carpete.

11   Extraia o carpete.

• Siga as instruções do fabricante do equipamento.
• Faça a extração em trajetos sobrepostos, puxando a  

máquina de volta em direção a você.
• Faça uma segunda passagem “a seco” com a  

solução desligada.
• Colete toda a umidade ou o máximo possível dela.

12   Esvazie o tanque de recuperação quando estiver cheio.  
Reabasteça o tanque de solução.

• Se a espuma for coletada em tanque de recuperação, adicione um agente 
antiformação de espuma.

• Execute o procedimento até que todo o carpete esteja limpo

13  Seque o carpete com um ventilador de carpetes.

• Coloque o ventilador fora das áreas de tráfego.
• Ligue os sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado  

ou abra as portas e janelas.
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Commit 2 CleanTM/MC

Cuidado de carpetes

15    Retire os avisos ou outros bloqueios de Chão Molhado após a  
secagem do carpete.

16  Limpe seus equipamentos e retorne-os aos seus lugares adequados.

• Enxágüe a solução extratora e os tanques de recuperação.
• Enxágüe os filtros e mangueiras.
• Limpe sob a máquina.

17  Recoloque as passadeiras.

• Verifique a parte de baixo dos capachos, para ter certeza de  
que estãolimpos e secos.

• Nunca coloque capachos sobre carpetes úmidos

Procedimentos de limpeza de extração continuação
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Há três estratégias de extração. A Diversey o ajudará a escolher a opção mais adequada para seu carpete, 
tipo de sujeira e recursos.

Para sujeira pesada:

Para sujeira pesada: Borrife o carpete com Pré-Spray para Limpeza Pesada, agite com a escova para 
xampu e a máquina rotativa de baixa velocidade (175 rpm) para limpeza de pisos, aguarde 15 minutos, 
depois faça a extração com o Enxágüe de Extração.

• Agende a extração do carpete regularmente, de acordo com as condições ou áreas específicas.

Para sujeira média:

Estratégia 2: Borrife o carpete com Limpador de Extração, aguarde 15 minutos, depois extraia com  
Enxágüe de Extração.

Para sujeira leve:

Estratégia 3: Use o Limpador de Extração no tanque, depois faça a extração com o Enxágüe de Extração.

Sujeira pesada: A cada período de 1 a 3 meses ou conforme necessário

Sujeira média: A cada período de 4 a 6 meses ou conforme necessário

Sujeira leve: A cada período de 12 a 24 meses ou conforme necessário

• Quando o extrator parecer lento na solução de recuperação, verifique se as conexões estão firmes ou 
se há vazamentos nas mangueiras exteriores.  Se a solução não estiver
 - Obstrução das válvulas de borrifamento da solução por acúmulos de calcário na água.
 - Limpe com um removedor de calcário e enxágüe.
 - As válvulas podem estar obstruídas por fibras do carpete. Inspecione as e limpe-as.
 - A solução acabou e é necessário reabastecer.

• Preparar bem o lado felpudo com um ancinho de carpete ajudará no processo de secagem.
• Verifique a potência de aspiração do equipamento.

Dicas de extração



28

Commit 2 CleanTM/MC

Cuidado de carpetes

Notas
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Nós somos o fornecedor líder de 
soluções inteligentes e sustentáveis 
de limpeza e higiene. Através 
da integração de novos serviços 
baseados em tecnologia e sistemas, 
as nossas soluções conduzem no 
aumento da produtividade, segurança 
alimentar e prevenção de infecções 
para melhorar significativamente a 
experiência do usuário final.

www.sealedair.com


