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Panorama do programa de cuidados com pisos

Programa de cuidados com seu piso
Os materiais dos pisos estão sujeitos a desgaste excessivo e podem ser facilmente 
danificados. É possível proteger o piso com várias camadas de revestimento do piso. 
Além da proteção, este produto forma uma película brilhante e refletiva, que pode 
ser intensificada ou restaurada por meio de polimento mecânico. Essa película pode 
desgastar-se com o tempo. A fim de preservar a película e o substrato do piso, são 
necessários produtos e procedimentos para a realização de quatro processos.

Decapagem
Decapantes são produtos químicos de ação rápida e profunda que desprendem e 
removem o revestimento antigo e preparam o piso para receber novas camadas.  
É necessário remover completamente o revestimento antigo.

Revestimento
O revestimento à base de polímeros forma uma proteção (contra o tráfego e a 
sujeira) que facilita a manutenção. Além de proteger o piso, o revestimento do piso 
proporciona brilho e beleza que passam a fazer parte da decoração de seu ambiente 
interno. O revestimento selecionado depende das expectativas de aparência, do 
substrato do piso e do equipamento usado para fazer a manutenção.

Limpeza
Limpeza é o mais importante procedimento de manutenção. Em geral, se você 
mantém o revestimento do assoalho limpo você deve ser capaz de repará-lo com 
algum procedimento de manutenção provisória como esfoliante & repintura, spray 
buff ou polimento. Isto permitirá aumentar significativamente o tempo entre 
o descascamento. Um acabamento limpo não contaminado é antiderrapante 
proporcionando uma superfície de passagem previsível.

Manutenção
Cada área do edifício tem um volume diferente de tráfego e de desgaste.Combinar 
a lustração ou o polimento com borrifamento a uma limpeza completa permite 
melhorar a aparência e aumentar a durabilidade do revestimento. Este programa de 
treinamento fornece instruções passo a passo sobre como realizar cada uma  
destas etapas.
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A primeira etapa de qualquer procedimento de manutenção é certificar-se de ter todas 
as ferramentas necessárias.

Espátula – Para remover chiclete e substâncias pegajosas do revestimento do piso.

Frasco de borrifamento – Mantenha um frasco extra em sua caixa de utilidades para 
aplicação de água ou produtos químicos (antes de abastecer o frasco, coloque sempre 
um rótulo adequado).

Recipiente medidor – Os produtos químicos são formulados para oferecer desempenho 
eficiente na concentração indicada no rótulo.

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

Toalhas de pano/papel ou um material absorvente (como Zorba®) – Use toalhas para 
enxugar a pasta liquida gerada pela decapagem e para absorções regulares.

Pincel de espuma com 5 cm de largura – Para reparar o revestimento. 

Rolo de fita para pacotes transparente (para testar a adesão) e fita adesiva de 5 cm 
para pintura (para marcar as áreas e a decapagem com uma “linha de corte”).

Sua caixa de utilidades sobre cuidados com pisos

                   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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Equipamento a ser utilizado

• EPIs (Equipamentos de 
Proteção Individual) 
apropriados

• Avisos e outros bloqueios  
de Chão Molhado

• Dois esfregões e baldes  
com espremedores

• Máquina rotativa para limpeza 
de pisos e spirador de líquidos 
ou esfregadora mecânica com 
suporte para a touca

• Toucas ou escovas de 
decapagem verdes ou azuis, 
conforme recomendado pelo 
fabricante do piso

• Vassoura de pêlos
• Raspador de piso ou espátula
• Rodo para piso
• Ferramenta de bordas
• Barragens divisoras de área ou 

material absorvente  
(como Zorba®)

• Aspirador de liquidos
• Rodinhos
• Concentrado decapante  

de pisos

Usar um produto eficiente (decapante) e uma máquina rotativa para limpeza de pisos, 
ou uma esfregadora mecânica com toucas ou escovas, para remover todas as camadas 
antigas do revestimento.

Quando é necessário decapar o piso?
• Quando o revestimento estiver velho ou descolorido.
• Quando o revestimento estiver completamente gasto nas áreas de alto tráfego.
• Quando o revestimento estiver acumulado nas bordas.
• Quando o esfregamento e o polimento com borrifamento não puderem restaurá-lo.

1  Monte o equipamento e os suprimentos.

2   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).

• Proteja seus olhos e pele contra a solução decapante.
• Se os decapantes entrarem em contato com sua pele ou olhos,  

consulte a FISPQ imediatamente e reaja da maneira apropriada.

3  Coloque avisos e outros bloqueios de Chão Molhado.

• Use diversos avisos para indicar a área do piso que está sendo decapada.
• Cerque a área com corda ou fita.

Decapagem de pisos
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4  Remova os objetos livres. Aspire e retire as passadeiras.

• Peça ajuda para levantar itens grandes.
• Coloque as passadeiras fora das áreas de tráfego.

5  Varra a poeira da área.

• Ao varrer a poeira, observe possíveis áreas com problemas  
que exigirão atenção especial posteriormente.

• Utilize uma espátula para remover chiclete ou detritos grudados 
no piso.

• ATENÇÃO: Não escave o piso com a espátula.

6  Prepare your stripping solution.

• Anexar RTD ProStrip™
• Misture o decapante de acordo com as instruções no rótulo.
• Misture com água fria.

  Se estiver usando uma esfregadora mecânica,  
abasteça com água fria.
• Não adicione soluções decapantes ou detergente. Irá usar a 

raspadora automática para enxaguar.

7   Se necessário, aplique decapante espumante nos rodapés.  
Prepare-o para controlar o fluxo de líquidos.

• Aguarde o produto agir de acordo com as instruções no rótulo.
• Não borrifos no papel de parede ou piso sem revestimento. Este 

procedimento deve ser feito antes que os pisos são removidos.
• Ao concluir o serviço, enxágüe e seque.
• Instale as barragens de porta ou o material absorvente (como Zorba®) para 

impedir que o decapante escorra por baixo das passagens das portas.

8  Aplique abundantemente a solução decapante no piso.

• Mergulhe o esfregão na solução decapante e aperte levemente o espremedor.
• Não esprema até secar — aplique bastante decapante no piso.
• Delimite uma área de 3 x 3 m ou uma área de trabalho de dimensões médias.
• Aplique o decapante em um padrão sobreposto.
• Aplique também nos cantos e ao longo das bordas.
• Não deixe o decapante escorrer sob portas fechadas ou sobre carpetes próximos.
• No caso de pisos com problemas (com excesso de rejunte ou depósitos resistentes), 

talvez seja necessário trabalhar em áreas menores e usar uma touca ou escova de 
decapagem.

Decapagem de pisos continuação
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Decapagem de pisos continuação

9   Aguarde a solução decapante agir no revestimento antigo durante 
o tempo recomendado, de acordo com as instruções  
no rótulo, antes de esfregar.

• ATENÇÃO: Não deixe o decapante secar no piso.
• Antes que o piso comece a secar, aplique mais solução.

10   Se necessário, use a ferramenta de bordas para desprender  
o revestimento antigo próximo aos rodapés e nos cantos.

11  Esfregue o piso com a máquina rotativa para limpeza de pisos.

• Esfregue depois de aguardar o tempo de contato da  
solução decapante.

• Use uma touca ou escova apropriada.
• Esfregue toda a área de trabalho. Gire 90 graus e esfregue 

novamente. Este procedimento ajuda a decapar  
pisos irregulares.

 Caso utilize uma esfregadora mecânica:
• Instale toucas de decapagem azuis ou verdes ou escovas na esfregadora mecânica 

para novos pisos (ou conforme recomendado pelo fabricante do piso).
• Comece a esfregar DEPOIS de aguardar o tempo de contato da solução decapante.
• Faça uma passada sobre a solução decapante com:

 - Toucas ou escovas BAIXADAS e ESFREGANDO.
 - Válvula de solução fechada.
 - Rodo LEVANTADO.
 - Aspirador DESLIGADO.

12  Verifique o seu progresso.

• Enxugue a pasta líquida em uma área de amostra.
• Se a região do piso que foi enxugada não estiver grudando, você pode enxaguar.
• Se o revestimento permanecer, aplique mais solução decapante e aumente o 

tempo de contato. Não deixe o piso secar.
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Decapagem de pisos continuação

13  Apanhe as lamas.

 • Utilize o rodo para agrupar as lamas.

 • Recolha as lamas com um aspirador de molhados ou com um    
    balde e esfregão.

 Se usar uma raspadora automática, raspe com:

 • Escovas ou esponjas para BAIXO e raspar.

 • Rodo para BAIXO.

 • Aspirador LIGADO.

 • Válvulas de solução Fechadas.

 Se o soalho tiver muita sujidade acumulada, repita as etapas 8-13. Antes de 
 enxaguar o chão, mude para esponjas limpas ou passe as suas escovas por água para  
 as limpar.

14  Enxágüe o piso com água limpa ANTES que ele seque.

• Use água para enxágüe limpa e fria e molhe o esfregão  
nessa água.

• Limpe o piso seguindo um padrão em forma de “número 8” 
para enxaguar o piso todo.

• Limpe o rodo para piso e use-o para puxar a água de enxágüe 
para longe da mobília e dos carpetes.

  Caso utilize uma esfregadora mecânica, aplique água e esfregue  
para enxaguar. Esfregue com:
• Escovas ou toucas BAIXADAS e esfregando.
• Rodo BAIXADO.
• Aspirador LIGADO.
• Válvulas de solução ABERTAS.

15  Quando o piso estiver seco, confira seu trabalho.

• Certifi que-se de que todos os resíduos de decapante foram removidos.
• Use luvas de segurança ao verificar o piso.
• Passe sua mão sobre o piso. Se ficar resíduo em suas luvas, será necessário 

enxaguar novamente.
• Continue a enxaguar até não haver mais espuma na água de enxágüe e nenhum 

resíduo no piso.
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Decapagem de pisos continuação

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

• Lave e enxágüe toucas, escovas e o rodo.
• Enxágüe o sistema e o tanque de recuperação da esfregadora mecânica.
• Enxágüe a região sob a esfregadora mecânica. Lave os pneus para  

remover o decapante.

17  Limpe seus sapatos, roupas e lave as mãos.

• Sempre retire e lave as roupas sujas.

  IMPORTANTE: Agora o piso deve ser impermeabilizado ou revestido antes  
de permitir a entrada de tráfego.

• Pisos decapados são mais sensíveis a sujeiras e arranhões.
• Impermeabilize a superfície limpa antes do contato com novas sujeiras.
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• Nunca use fi ta-máscara para marcar os limites da área decapada. Em vez disso, use “fi ta adesiva  
para pintura” azul (ou Zorba®) para evita restos de adesivo no piso.

• Use um material absorvente (como Zorba) para impedir que a solução decapante chegue até  
áreas indesejadas.

• Ao fazer a decapagem próximo de paredes e bordas, mova a máquina para limpeza de pisos de disco único 
da direita para a esquerda, a fi m de evitar respingos nos rodapés.

• Se a solução decapante respingar nos rodapés ou chapas protetoras, remova-a imediatamente com 
esfregão de enxágüe ou com um pano absorvente para evitar a formação de marcas de respingos.

• Use água fria ao misturar a solução decapante. A água quente aumenta o odor e vaporiza ingredientes 
importantes que emulsificam o revestimento do piso.

IMPORTANTE: Agora o piso deve ser impermeabilizado ou revestido antes de permitir a entrada  
de tráfego.
• Pisos decapados são mais sensíveis a sujeiras e arranhões.
• Impermeabilize a superfície limpa antes do contato com novas sujeiras. 

 
 
NOTA: 
O clima, tráfego e localização geográfica irão influenciar a frequência necessária deste procedimento. 
Por exemplo, em áreas em que caia muita neve e onde sejam usados grandes quantidades de produtos 
químicos durante os meses de Inverno, provavelmente será necessário realizar este procedimento com 
maior frequência. Em climas secos ou onde houver menos tráfego sujo, poderá não ser necessário realizar 
este procedimento com tanta frequência.

Dicas sobre decapagem de pisos
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Revestimento/Impermeabilização de pisos

Equipamento a ser utilizado
• EPIs (Equipamentos de Proteção 

Individual) apropriados
• Avisos e outros bloqueios  

de Chão Molhado
• Base do esfregão sintético de rayon, 

ProSpeedTM/MC, TrailBlazerTM/MC  
ou esfregão aplicador plano

• Balde com espremedor  
e rodas limpas

• Saco de lixo  
(adequado ao balde)

• Giz de cera
• Revestimento ou mpermeabilizante

Aplicação de uma película no piso que, ao secar, forma uma camada  
protetora transparente.

Um revestimento ou impermeabilizante selecionado e aplicado corretamente pode:
• Proteger o piso contra a sujeira.
• Reduzir o risco de escorregões e quedas.
• Ajudar a manter uma imagem de alta qualidade de seu edifício.

1  Monte o equipamento e os suprimentos.

2   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  Coloque avisos e outros bloqueios de Chão Molhado.

• Use diversos avisos para indicar a área que está sendo revestida.
• Desvie o tráfego do piso que está sendo revestido.

4  Prepare o esfregão e o balde.

• Molhe o esfregão de rayon com água limpa. Esprema-o até secar.
• Forre o balde de esfregão com um saco plástico de lixo. 

Evite a contaminação do revestimento e facilite a limpeza final.
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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 

Cuidados com pisos

Revestimento/Impermeabilização de pisos continuação

5   Forre o balde de esfregão com um saco plástico de lixo. 
Evite a contaminação do revestimento e facilite a limpeza fi nal.

• Adicione mais revestimento ao balde sempre que necessário.
  Observação: Pule esta etapa se estiver usando o equipamento ProSpeedTM/MC  

ou TrailBlazerTM/MC para aplicar o revestimento.

6  Mergulhe a base do esfregão no revestimento ou impermeabilizante.

• Aperte a base do esfregão no espremedor. Não esprema a base do esfregão.
• Mantenha a base do esfregão acima do espremedor e conte de 1 a 3. Se não 

gotejar mais, o esfregão está pronto.

7  Aplique o revestimento ou impermeabilizante.

• Desenhe um quadrado de 3 x 3 m com o revestimento ou 
impermeabilizante, sem bloquear a saída.

• Arraste o revestimento ou impermeabilizante da parte  
externa do quadrado até o centro da área de trabalho.

• Use um padrão sobreposto em formato de número 8.  
Vire o esfregão suavemente ao meio do caminho na área.

• Aplique completamente até o rodapé somente na primeira  
e na última camadas.

• A secagem normalmente demora de 30 a 45 minutos, 
dependendo do acabamento, selador ou umidade.

• Regra prática: Somente aplique nova camada 15 minutos  
depois que o revestimento estiver seco ao toque.

• Se usar Trailblazer, certifi que-se de sobrepor 8 cm em cada camada.
  Dica: Teste o revestimento para que esteja preparado para a aplicação de nova 

camada colocando sua mão limpa plana sobre o revestimento e contando até 10. 
Depois retire sua mão. Se você puder ver a imagem indistinta de sua mão sobre  
o piso, significa que ele ainda está muito úmido para receber nova camada.

8  Use um giz de cera para numerar cada camada (com números bem pequenos).

• Escreva o número da camada em um local pouco visível.
• À medida que cada camada se desgasta ou é lavada, o número desaparece. 

Você poderá ver quantas camadas faltam.
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Commit 2 CleanTM/MC 

Cuidados com pisos

Revestimento/Impermeabilização de pisos continuação

9   Aplique camadas adicionais de revestimento ou 
impermeabilizante até obter a aparência desejada.

• Não aplique mais de quatro camadas em 24 horas 
(revestimentos convencionais: três camadas).

• Não é necessário polir nem lustrar entre as aplicações  
de cada camada.

• Não deve polir o soalho até pelo menos 48 horas depois de aplicar a camada final.

10   Remova e descarte o saco de lixo e as sobras de  
revestimento. Limpe cuidadosamente a base do esfregão,  
o balde e o espremedor.

11   Remova os avisos e outros bloqueios de Chão Molhado  
pós a secagem completa do piso.
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Commit 2 CleanTM/MC 

Cuidados com pisos

Dicas sobre revestimento e impermeabilização

• Aplique revestimentos ou impermeabilizantes com um ProSpeedTM/MC, TrailBlazerTM/MC, esfregão plano ou 
um esfregão de rayon limpo. Use este esfregão SOMENTE para este revestimento ou impermeabilizante. 
Um esfregão de algodão pode soltar fi apos e deixar óleos descolorantes no piso.

• Aplique uma camada uniforme sem friccionar nem esfregar.
• Mantenha o esfregão sobre o piso — para evitar respingos e marcas.
• Assim que o revestimento ou impermeabilizante começar a secar, não mexa mais.
• Aguarde o tempo de secagem recomendado entre a aplicação de camadas.
• Não tente “apressar a secagem” de um revestimento ou impermeabilizante com um ventilador.
• Isso pode afetar a característica de formação de película do produto e causar ondas. Se você usar 

ventiladores para ventilação, direcione-os para cima e em direção contrária ao piso.
• Não faça a “decapagem a seco” do revestimento ou impermeabilizante antigo.
• Evite respingar o revestimento nas paredes, portas e rodapés. Se isso ocorrer, limpe os respingos o mais 

depressa possível com um pano úmido limpo.
• Rodapés, chapas protetoras e depósitos resistentes podem ser removidos com decapante em com aerossol 

Bravo® ou com a aplicação do decapante com uma touca de esfregamento.
• Evite aplicar camadas pesadas de revestimento. Elas podem não secar uniformemente.
• Pisos do tipo poroso (como concreto e chão de mosaico) devem ser impermeabilizados antes da aplicação 

do revestimento. Consulte seu supervisor antes de trabalhar em um piso especial. 
 
NOTA: os acabamentos à base de uretano NÃO são recomendados para soalhos resilientes. Se desejar 
obter um brilho mais forte, contacte os serviços técnicos da Diversey através do número +1 800-558-2332.
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Commit 2 CleanTM/MC 

Cuidados com pisos

Limpeza de Rotina

Equipamento a ser utilizado
• EPIs (Equipamentos de Proteção 

Individual) apropriados
• Avisos e outros bloqueios  

de Chão Molhado
• Vassoura comum ou de pêlos
• Pá de lixo
• Raspador de piso ou espátula

• Cabo e base de vassoura de pêlos
• Tratamento para vassoura de pêlos
• Cabo e base de esfregão molhado (ou 

esfregão PaceTM/MC)
• Balde com espremedor
•  Aspirador de molhados ou raspadora 

automática equipada com uma esponja 
de limpeza vermelha

• Limpador de pisos

A limpeza deve ser feita no mínimo uma vez por dia, dependendo da aplicação, tipo de tráfego 
e horas de operação. Nódoas ou derrames devem ser limpos ou esfregados imediatamente com 
um esfregão molhado usando uma solução de limpeza de PH neutro.  Limpe a área afectada 
com água fria e limpa. Assegure-se de que o chão seca por completo antes de permitir tráfego

1  Monte o equipamento e os suprimentos.

2   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  Coloque avisos ou outros bloqueios de Chão Molhado.

• Use diversos avisos para mostrar a área de trabalho.

4   Remova os objetos livres e o lixo.  
Aspire e retire as passadeiras.

• Forre o balde de esfregão com um saco plástico de lixo.  
Evite a contaminação do revestimento e facilite a  
limpeza final.

• Molhe o esfregão de rayon com água limpa.  
Esprema-o até secar.

                   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 

Cuidados com pisos

Limpeza de Rotina continuação

5   Varra a poeira do piso.

• Utilize uma espátula para remover chiclete ou outros  
detritos grudados no piso.

• Atenção! Não escave o piso com a espátula.
• Comece no canto mais afastado e trabalhe em  

direção à porta.
• Bata a vassoura de pêlos sobre uma lixeira. Não bata do  

lado de fora da porta. 
• Ao concluir, borrife a vassoura de pêlos com solução de tratamento.  

Siga cuidadosamente as instruções no rótulo em relação ao período  
de espera antes de usar uma vassoura borrifada. Não a umedeça demais.

6   Prepare a solução de limpeza.

• Misture os limpadores de acordo com as instruções no rótulo ou use um 
equipamento pulverizador que misture as soluções para você.

• Misture com água fria.

Lembre-se: ISe o piso estiver excessivamente sujo, você pode  
aumentar o TEMPO de permanência da solução de limpeza no piso.  
A AGITAÇÃO com uma ferramenta para pisos também ajuda na 
remoção da sujeira. Siga sempre as instruções no rótulo para saber  
a CONCENTRAÇÃO e a TEMPERATURA.

7A    Esfregão húmido: sujidade leve.

• Mergulhe a base do esfregão na solução de limpeza e 
esprema.

• Aplique-a em um padrão de varrição sobreposto em 
formato de número 8.

• Ou então, use o esfregão PaceTM/MC para aplicá-la e colete a 
solução.

7B  Passe uma vez pela área com: 
 -- Válvula da solução ABERTA. 
 -- Esponjas ou escovas vermelhas para BAIXO e raspar. 
 -- Rodo para BAIXO. 
 -- Aspirador LIGADO.
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Commit 2 CleanTM/MC 

Cuidados com pisos

Limpeza de Rotina continuação

8a  Esfregão húmido: bastante sujidade.

• Deixe a solução de limpeza agir.
• Mergulhe a base do esfregão na solução de limpeza e aperte-a 

levemente no espremedor, ou use o esfregão PaceTM/MC para aplicar 
e coletar a solução.

• Não esprema até secar — aplique mais limpador no piso.
• Esfregue cada área duas vezes — uma para umedecer eoutra para coletar a sujeira.
• Esfregue seguindo um padrão sobreposto.
• Esfregue também nos cantos e ao longo das bordas.
• Enxágüe freqüentemente. Troque a solução de limpeza quando estiver suja.

• Retire a solução de limpeza com o esfregão ou o aspirador de molhados.
8b  Raspadora automática: quando usar uma raspadora automática, as sujidades resistentes  

  devem ser raspadas duas vezes.

 • Faça uma PRIMEIRA passagem pela área com as seguintes configurações:

 -- Válvula da solução ABERTA

 -- Esponjas vermelhas ou escovas para BAIXO e raspar

 -- Rodo para CIMA

 -- Aspirador DESLIGADO

 • Passe uma SEGUNDA vez pela área com as seguintes configurações:

 -- Válvula da solução ABERTA.

 -- Esponjas vermelhas ou escovas para BAIXO e raspar.

 -- Rodo para BAIXO.

 -- Aspirador LIGADO.

9  Enxagúe os baldes e o espremedor do esfregão e volte a     
 colocar nos locais apropriados.

10  Quando usar uma raspadora automática, limpe o seu equipamento e   
      recoloque-o nas áreas apropriadas.

 • Lave e enxagúe as esponjas, escovas, baldes, rodos e outras ferramentas.

 • Limpe a raspadora automática, o sistema de recuperação e o depósito de solução.

 • Limpe por debaixo da raspadora automática, incluindo a estrutura e os pneus.

 • Lave na máquina, limpe ou lave o esfregão à mão e pendure-o para secar.

 • Deixe a raspadora automática aberta para secar ao ar.

11   Remova os avisos ou outros bloqueios de Chão Molhado após a  
secagem completa do piso.
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Commit 2 CleanTM/MC 

Cuidados com pisos

Dicas de limpeza com esfregão molhado

• Sempre use água limpa quando misturar os seus produtos de limpeza. (Não deite mais produto de limpeza  
num balde com solução suja.)
• Assegure-se de que use bastante água quando usar o esfregão. Se mudar a água de limpeza e a solução 
de limpeza frequentemente, as instalações não só terão um bom aspecto, mas também será reduzida a 
necessidade de decapar e dar novo acabamento.
• Siga as instruções para as relações de diluição.  Usar detergente a mais pode afectar o verniz, requerer 
limpeza adicional e não será económico. O equipamento de controlo de diluição fornece soluções de limpeza 
com precisão.
• Não deixe o soalho molhado por muito tempo.  Alguns produtos de limpeza podem amolecer a camada de 
topo do acabamento.
• Os produtos de limpeza podem criar espuma quando agitados, mas não é a espuma que faz a limpeza, são 
os produtos químicos
ao entrarem em contacto com a superfície do acabamento.
• O produto de limpeza escolhido deve soltar e suspender a sujidade na água de limpeza. O produto deve 
actuar de forma rápida,especialmente
se estiver a usar uma raspadora automática.  E, a não ser que esteja a usar um decapante, quererá 
seleccionar um produto de limpeza que faça o seu trabalho sem danificar o acabamento por baixo.
• Confirme junto do seu supervisor para se assegurar de que usa o produto de limpeza correcto (germicida, 
neutro ou produto de limpeza universal) no soalho.
• Mude a cabeça do esfregão e a solução depois de limpar três quartos de doentes, sempre que estiver 
visivelmente sujo ou sempre que limpar um quarto de isolamento ou derrames de líquidos sangue/corporais.
• Quando estiver a esfregar um corredor, deixe sempre um caminho livre para quem deseje passar.
• Muitas vezes, as raspadoras automáticas só deixam a solução de limpeza  entrar em contacto com o chão 
durante alguns segundos.  A maquina compensa pelo curto TEMPO providenciando mais pressão para baixo 
e AGITAÇÃO. Se for necessário efectuar uma limpeza mais aprofundada, deixa a solução de limpeza actuar 
por mais TEMPO, aplicando o produto de limpeza com o rodo para cima, o aspirador desligado e para cima e 
passando duas vezes antes de apanhar.
• Nunca deixe a raspadora automática ficar num único local durante muito tempo.  A AGITAÇÃO poderosa 
pode rapidamente danificar o acabamento.
• Siga as instruções do rótulo para a concentração da solução de limpeza. O uso excessivo de detergente 
pode amolecer o acabamento, requerer limpeza adicional e não será económico. 
• Quando der duas passagens, não deixe o soalho molhado por muito tempo. Alguns produtos de limpeza 
podem amolecer a camada de topo do acabamento.
• Confirme junto do seu supervisor para se assegurar de que usa o produto de limpeza adequado na 
máquina.
• É essencial usar um esfregão húmido pois a raspadora automática não consegue alcançar alguns espaços 
apertados.
• Não aproxime a raspadora automática demasiado de arestas e cantos.  Pode se magoar-se nos rodapés e 
noutros locais que sobressaiam da parede. 
• Quando estiver a limpar um corredor com a raspadora automática, deixe sempre um trajecto livre para 
quem pretenda passar.
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Commit 2 CleanTM/MC 

Cuidados com pisos

Varrição da poeira

Equipamento a ser utilizado
• EPIs (Equipamentos  

de Proteção Individual) 
apropriados

• Avisos e outros bloqueios  
de Chão Molhado

• Pá de lixo

• Raspador de piso ou espátula
• Tratamento para  

vassoura de pêlos
• Cabo e base de vassoura de 

pêlos ou uma vassoura comum

Recolher sujeiras leves e secas com uma vassoura comum ou uma  
vassoura de pêlos de algodão enrolado.

1  Monte o equipamento e os suprimentos.

2   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  Coloque avisos ou outros bloqueios de Chão Molhado.

• Use diversos avisos para mostrar a área de trabalho.

4   Remova os objetos livres e o lixo. Aspire e retire as passadeiras.

• Enrole as passadeiras e deixe-as de lado.
• Use procedimentos de elevação seguros.
• Coloque uma proteção sob os pés dos móveis pesados.
• Levante a mobília cuidadosamente. Peça ajuda para mover  

itens pesados.

                   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 

Cuidados com pisos

Varrição da poeira continuação

5  Varra a poeira do piso.

• Utilize uma espátula para remover chiclete ou outros  
detritos grudados no piso.

• Atenção! Não escave o piso com a espátula.
• Comece no canto mais afastado e trabalhe em direção  

à porta.
• Bata a vassoura de pêlos sobre uma lixeira. Não bata do lado 

de fora da porta.
• Borrife a vassoura de pêlos com solução de tratamento.  

Siga cuidadosamente as instruções no rótulo em relação  
ao período de espera antes de usar uma vassoura borrifada. 
Não a umedeça demais.
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Commit 2 CleanTM/MC 

Cuidados com pisos

Dicas de varrição da poeira

• Borrifar sua vassoura de pêlos com uma “solução de tratamento” aumenta a capacidade dela de 
reter a poeira coletada. Siga as instruções no rótulo em relação ao período de espera apropriado 
antes de borrifar a vassoura de pêlos. Faça isso cuidadosamente também para evitar uso excessivo. O 
uso excessivo pode deixar o piso escorregadio por causa da contaminação dos óleos.

• Mantenha a vassoura de pêlos afastada de sujeiras úmidas ou pegajosas. Uma vassoura de pêlos 
suja e úmida pode causar arranhões no piso.

• Nunca bata a vassoura de pêlos. Isso apenas devolverá a poeira para as superfícies. Nunca deixe 
pilhas de sujeira em áreas de alto tráfego. Nunca bata a vassoura em áreas de alta ventilação onde  
a poeira pode ser captada pelos sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado.

• Aproveite a varrição da poeira para inspecionar, no piso, a existência de sujeira pesada, respingos  
e áreas que exijam atenção especial.

• Varra a poeira depois de executar outras tarefas, como remoção da poeira de lugares elevados  
e sanitização.

• Troque a capa da sua vassoura de pêlos assim que ela ficar suja ou depois de varrer uma área  
de isolamento.

• As vassouras de pêlos devem reter a sujeira, e não espalhá-la.
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Commit 2 CleanTM/MC 

Cuidados com pisos

Lavagem profunda

Equipamento a ser utilizado
• EPIs (Equipamentos de Proteção 

Individual) apropriados
• Avisos e outros  

bloqueios de Chão Molhado
• Dois esfregões e baldes  

com espremedores
• Raspador de piso ou espátula
• Rodo para piso
• Ferramenta de bordas

• Máquina rotativa para limpeza 
de pisos e aspirador de líquidos 
ou esfregadora mecânica

• Toucas de esfregamento 
vermelhas ou azuis

• Pá de lixo e vassoura
• Limpador de pisos

Utilizar uma solução de limpeza de pisos e uma máquina rotativa para  
limpeza de pisos de disco único ou esfregadora mecânica para remover 
a sujeira da camada superior do revestimento do piso.  
Utilize este procedimento para manutenção regular ou preparação  
para aplicação de uma nova camada.

Selecção da 
esponja

Uso recomendado

Azul Sujeiras pesadas (esfregamento intenso)

Vermelha Sujeiras leves a médias diárias.

Selecione a touca de acordo com a intensidade da limpeza.

1  Monte o equipamento e os suprimentos.

2   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  Coloque avisos e outros bloqueios de Chão Molhado.

• Use diversos avisos para mostrar a área de trabalho.

                   SAFETY DATA SHEET

UHS SC Floor Cleaner
HMIS NFPA Personal protective equipment

Health 2
Flammability 0
Physical Hazard / Instability 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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4   Remova os objetos livres. Aspire e retire as passadeiras.

• Peça ajuda para levantar itens grandes.
• Enrole as passadeiras e deixe-as de lado.
• Coloque uma proteção sob os pés dos móveis pesados.
• Levante a mobília cuidadosamente. Peça ajuda para  

mover itens pesados.

5  Varra a poeira do piso todo.

• Utilize uma espátula para remover chiclete ou outros detritos 
grudados no piso.

• Atenção: Não escave o piso com a espátula.

6  Prepare a solução de esfregamento.

• Misture a solução de acordo com as instruções no rótulo.
• Misture com água fria.
Se estiver usando uma esfregadora mecânica, abasteça o  
tanque de solução com solução para limpeza.
• Se os limpadores não forem dispensados automaticamente, siga 

as instruções do rótulo ao fazer a mistura.
• Use água fria ou morna.
• Além disso, prepare um balde de solução para limpeza para  

limpar bordas e cantos.

Se o piso estiver excessivamente sujo, você pode aumentar o TEMPO de 
permanência da solução de limpeza no piso. A AGITAÇÃO com  
uma ferramenta para pisos também ajuda na remoção da sujeira.  
Siga sempre as instruções no rótulo para saber a CONCENTRAÇÃO  
e a TEMPERATURA de suas soluções.

Observação: O esfregamento rotativo do piso é descrito na seção  
a seguir. Para obter os procedimentos da esfregadora mecânica, avance 
duas páginas.

Esfregamento da camada superior continuação
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Esfregamento da camada superior continuação 

7   Ao usar uma máquina rotativa, aplique abundantemente a 
solução de limpeza no piso.

• Mergulhe o esfregão na solução de limpeza. Aperte-o  
no espremedor.

• Não esprema até secar — isto aplica mais solução de 
limpeza no piso.

• Delimite uma área de trabalho de 3 x 3 m.
• Espalhe a solução de limpeza na área de trabalho em um 

padrão sobreposto.
• No caso de pisos com problemas (com excesso de rejunte 

ou depósitos resistentes), talvez seja necessário trabalhar 
em áreas menores.

Ao usar uma máquina rotativa, no caso de depósitos 
resistentes, deixe a solução de limpeza agir durante o 
tempo de contato recomendado, conforme as instruções  
no rótulo.
• Não deixe a solução de limpeza secar no piso.

Máquina rotativa: Esfregue os pisos com sujeira de leve  
a média.
• Usando uma esponja de lavagem vermelha passe duas ou 

três vezes pela área. 

Máquina rotativa: Esfregue os pisos com sujeira pesada.
• Usando uma esponja de lavagem azul ou verde passe por 

cada área de trabalho.

Máquina rotativa: Colete a solução de limpeza com o 
esfregão ou aspirador de líquidos.

Máquina rotativa: Enxágüe o piso com água limpa antes  
que ele seque.
• Use um esfregão limpo e um balde.
• Jogue uma quantidade abundante de água e recolha-a  

com um aspirador de líquidos ou esfregão.
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Procedimentos para a esfregadora mecânica

7   Esfregadora mecânica: Ao usar uma esfregadora mecânica, esfregue a sujeira  
leve (antes de lustrar ou de polir).

• Faça uma passada sobre a área com:
 - Válvula de solução ABERTA.
 - Toucas ou escovas BAIXADA e esfregando.
 - Rodo BAIXADO.
 - Aspirador LIGADO.

Esfregadora mecânica: Ao usar uma esfregadora mecânica, faça o esfregamento
duplo de sujeiras pesadas ou do revestimento danificado (antes da aplicação de
nova camada). 

      Faça uma PRIMEIRA passagem pela área com as seguintes configurações:
 - -- Válvula da solução ABERTA.

 - -- Esponjas Azuis, Esponjas Verdes ou Escovas para BAIXO e raspar.

 - -- Rodo para CIMA.

 - -- Aspirador DESLIGADO.

 -  
Faça uma SEGUNDA passagem pela área com as seguintes configurações:

 - -- Válvula da solução ABERTA.

 - -- Esponjas e Escovas para BAIXO e raspar.

 - -- Rodo para BAIXO.

 - -- Aspirador LIGADO.

Esfregadora mecânica: Ao usar uma esfregadora mecânica, acompanhe com o 
esfregão usando água limpa e uma base de esfregão limpa, conforme necessário.
• Recolha toda a água de enxágüe que a esfregadora mecânica deixar para trás.
• Certifi que-se de que a água de enxágüe fi que limpa.
• Troque-a freqüentemente.
• Enxágüe ou passe o esfregão novamente se houver resíduos.
• Trabalhe deslocando-se para trás a fi m de remover marcas dos pneus e  

pegadas dos pés.

8    Se necessário, use uma ferramenta de bordas para limpar a sujeiraao longo  
da parede ou nos rodapés.
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Cuidados com pisos

9  Limpe os rodapés e chapas protetoras com solução de limpeza e água morna.

10  Quando o piso estiver seco, confira seu trabalho.

• Confi ra se toda a sujeira e os resíduos de solução para limpeza  
foram removidos.

• Passe sua mão sobre o piso. Se ficar resíduo em sua luva,  
será necessário enxaguar novamente.

11   Ao utilizar uma máquina rotativa: Enxágüe as bases dos esfregões, 
baldes e espremedores e devolva-os para seus  
locais apropriados.

• Envie para a lavandeira ou enxágüe e desembarace as bases dos 
esfregões e pendure-os para secar.

12   Ao utilizar uma esfregadora mecânica, limpe seus  
equipamentos e devolva-os para seus locais adequados.

• Lave e enxágüe toucas, escovas, baldes, rodos, aplicadores  
de revestimento e outras ferramentas.

• Enxágüe o sistema de recuperação e o tanque de solução  
da esfregadora mecânica.

• Enxágüe embaixo da esfregadora mecânica, incluindo a estrutura  
e os pneus.

• Envie os esfregões para a lavanderia, enxágüe ou lave e pendure-os  
para secar.

• Deixe o purificador auto aberta ao ar seco.

13   Remova os avisos e outros bloqueios de Chão Molhado após a secagem  
completa do piso.

Procedimentos para máquinas rotativas e esfregadoras mecânicas
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Dicas para esfregamento mecânico e uso da máquina rotativa

• Em geral as esfregadoras mecânicas permitem que a solução de esfregamento permaneça no piso 
por apenas alguns segundos. A máquina compensa o tempo curto oferecendo mais pressão contra 
o piso e mais AGITAÇÃO. Se for necessária uma limpeza maior, antes de recolher a sujeira aguarde 
um TEMPO de contato maior para a solução de limpeza, aplique o limpador com o rodo levantado, o 
aspirador desligado e levantado e faça o esfregamento duplo.

• Para uso das máquinas rotativas, aumente o TEMPO de contato antes de esfregar ou faça uma 
passada extra para aumentar as agitações. Use água em TEMPERATURA fria ou morna na 
esfregadora mecânica.

• Nunca deixe a esfregadora mecânica esfregar o mesmo local por muito tempo. A AGITAÇÃO potente 
pode danificar rapidamente o revestimento.

• Siga as instruções do rótulo para saber a CONCENTRAÇÃO da solução para limpeza. Usar excesso de 
detergente pode amolecer o revestimento, exigir enxágües extras e gera desperdício de produto de 
limpeza.

• Ao fazer o esfregamento duplo, não deixe o piso úmido por muito tempo. Alguns limpadores podem 
suavizar a camada superior do revestimento.

• Confirme com seu supervisor o limpador correto a ser usado na máquina.
• A limpeza com esfregão molhado é essencial, pois a esfregadora mecânica não alcança  

espaços apertados.
• Não conduza a esfregadora mecânica perto demais de bordas e cantos. Você pode ferir-se nas 

proteções e em outros elementos protuberantes da parede.
• Ao passar a esfregadora mecânica em corredores, sempre deixe um caminho desimpedido  

para os pedestres. 
 
NOTA: O clima, o tráfego e a localização geográfica irão influenciar a frequência necessária deste 
procedimento. Por exemplo, em áreas aonde existam grandes quantidades de neve e sejam usados 
produtos químicos nosmeses de Inverno, provavelmente  irá ser necessári realizar este procedimento 
com mais frequência. Em climas secos ou onde exista menos tráfego sujo, poderá não ser necessário 
realizar este procedimento com tanta frequência.
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Polimento com borrifamento

Equipamento a ser utilizado
• EPIs (Equipamentos  

de Proteção Individual) 
apropriados

• Avisos e outros bloqueios  
de Chão Molhado

• Máquina rotativa de  
175 RPM / 300

• RPM e toucas vermelhas
• Vassoura de pêlos e pá de lixo
• Esfregão molhado e balde
• Solução de polimento  

com borrifamento em um  
frasco rotulado

Usar uma máquina rotativa para limpeza de pisos (175–300 RPM), touca  
de polimento e solução de polimento com borrifamento para recuperar o  
brilho do revestimento do piso.

1  Monte o equipamento e os suprimentos.

2   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  Coloque avisos e outros bloqueios de Chão Molhado.

• Use diversos avisos para defi nir a área que está sendo limpa.

                   SAFETY DATA SHEET

UHS SC Floor Cleaner
HMIS NFPA Personal protective equipment

Health 2
Flammability 0
Physical Hazard / Instability 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
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EMERGENCY OVERVIEW
WARNING. CAUSES EYE AND SKIN IRRITATION.
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4   Varra a poeira e passe o esfregão molhado no piso, conforme necessário.

• Always start a buffing job with a clean floor.

5   Instale uma touca de polimento vermelha na máquina rotativa para  
limpeza de pisos.

• Tenha sempre à mão toucas de polimento vermelhas adicionais limpas.

6  Aplique borrifadas médias da solução de polimento com borrifamento.

• Aplique com um frasco rotulado.
• Para evitar a formação de névoa, não borrife em excesso.

7   Se estiver usando uma máquina de 175 RPM/300 RPM,  
faça três passadas em movimentos oscilantes sobre a área de trabalho.

• A primeira passada espalha a solução. A segunda passada limpa e a terceira 
passada faz o polimento do revestimento.

• Se o piso não estiver brilhante depois de três passadas, você está usando muito fã 
de pulverizador, suas almofadas estão sujas, ou você está se movendo muito  
rápido (pode ser necessário fazer um quarto passar até você pegar o jeito dele).

8  Troque as toucas conforme necessário.

• Troque por uma touca limpa quando a touca em uso começar a reter  
partículas de solução de polimento com borrifamento seca.

• Troque as toucas quando aparecerem manchas opacas ou arranhões no piso.

9  Varra a poeira do piso depois que toda a área tiver sido polida.

• Comece no canto mais afastado e trabalhe em direção à porta.

Polimento com borrifamento continuação
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10   Limpe os equipamentos e retorne-os aos seus  
lugares adequados.

• Lave as toucas e pendure-as para secar.
• Limpe a máquina polidora de piso e as outras ferramentas.
• Lave as mãos.

11     Remova os avisos ou outros bloqueios de Chão Molhado após  
a secagem completa e varrição da poeira do piso.

Polimento com borrifamento continuação
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Dicas sobre polimento com borrifamento

• Uma borrifada da solução de polimento é suficiente para umedecer a superfície do piso. A touca giratória 
esfrega a sujeira até soltá-la e recolhe-a. Faça o polimento antes que a solução de polimento com 
borrifamento seque.

• Procure fazer o polimento com borrifamento da superfície regularmente, uma ou duas vezes por semana.
• Aplique a solução moderadamente.
• Carreque o frasco de borrifamento em um local adequado. Existem suportes ou acessórios que podem ser 

instalados na máquina esfregadora rotativa.
• Cuide bem de suas toucas. Verifique-as e vire-as do avesso quando ficarem encardidas. Lave-as e enxágüe-

as quando estiverem excessivamente sujas.
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Lustração UHS (Ultra High Speed)

Equipamento a ser utilizado
• EPIs (Equipamentos de Proteção 

Individual) apropriados
• Avisos e outros bloqueios  

de Chão
• Molhado
• Esfregão e balde
• Máquina lustradora UHS

• Vassoura de pêlos e pá de lixo
• Solução lustradora em um 

frasco rotulado (se for utilizada)
• Toucas de lustração 

recomendadas

Usar uma máquina para limpeza de pisos de alta velocidade (1500 RPM ou superior) 
com uma touca de lustração macia para lustrar um revestimento especialmente 
selecionado a fim de obter alto brilho.

1  Monte o equipamento e os suprimentos.

2   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  Coloque avisos ou outros bloqueios de Chão Molhado.

• Use diversos avisos para defi nir a área que está sendo limpa.

4   Varra a poeira e passe o esfregão molhado ou passe a esfregadora 
mecânica no piso.

• Comece sempre um serviço de lustração com o piso limpo.
• Verifi que no piso se existem áreas que exigem atenção especial.
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Product Code: 4529489, 4529497, 4529500, 4529518
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• 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 -
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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
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Lustração UHS (Ultra High Speed) continuação

5  Instale a touca apropriada na máquina lustradora UHS.

• A seleção correta da touca é muito importante. Toucas macias podem aumentar 
o brilho, mas não remover marcas pretas e arranhões. Toucas ásperas podem 
remover excesso de revestimento.

• Confirme a seleção da touca.

6  Faça UMA passada sobre a área de trabalho.

• Se o piso não estiver brilhante depois de uma passada, ENTÃO passe novamente.

7   Troque as toucas conforme necessário.

• Troque por uma touca limpa quando a touca em uso começar a reter  
partículas e solução de polimento com borrifamento seca.

• Troque as toucas quando aparecerem manchas opacas ou arranhões no piso.

8  Varra a poeira do piso depois que toda a área tiver sido lustrada.

• Comece no canto mais afastado e trabalhe em direção à porta.

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

• Lave as toucas e pendure-as para secar.
• Limpe a máquina lustradora e as outras ferramentas.
• Mantenha o equipamento bem regulado.
• Lave as mãos.
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Lustração UHS (Ultra High Speed) continuação

10  Remova os avisos ou outros bloqueios de Chão Molhado.

11   Faça a si mesmo as seguintes perguntas:

• O piso está limpo, brilhante e sem pó?
• O equipamento está limpo e guardado?
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Dicas sobre lustração UHS

• Confi ra os procedimentos de manutenção do equipamento. Identifi que quem é o responsável pela 
inspeção e onde o equipamento é levado para fazer as regulagens.

• As máquinas lustradoras a gás propano exigem mais manutenção e medidas de segurança que as 
máquinas elétricas. A manutenção periódica, realizada por um mecânico de manutenção qualificado,  
deve incluir:
 - Verificação e adição de óleo. Troca de óleo e dos filtros de ar.
 - Regulagens de torque periódicas.
 - Regulagens de fricção periódicas.
 - Regulagens do carburador do motor para reduzir emissões de escape.

• Se você usar um protetor UHS ou um limpador/protetor, siga sempre as instruções do rótulo.
• A lustração só é considerada completa depois de varrer o pó do piso.
• Não faça a lustração de UTIs ou unidades de cuidados respiratórios ocupadas. O pó gerado pela lustração 

pode afetar os pacientes.
• Ao usar uma máquina lustradora grande de empurrar, preste muita atenção às imperfeições existentes na 

superfície do piso. Pode ser necessário levantar ou baixar o suporte da touca para evitar danos ao piso.
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Apêndice

Guia de solução de problemas

Pouco brilho
Causa mais provável Solução
Número de camadas 
aplicadas ou programação  
de reaplicação de  
camadas insuficientes.

• Esfregue, enxágüe e aplique 
camadas adicionais.

• Mantenha quatro a  
seis camadas.

Camadas finas de 
revestimento.

• Aplique camadas médias  
a cheias.

• Não esprema o esfregão, 
apenas comprima-o.

Toucas de esfregamento ou 
polimento incorretas; escovas 
usadas com  
muita força.

• Use a touca vermelha para 
esfregamento de rotina.

• Use as toucas azuis  
ou verdes para 
esfregamento intenso.

• Use escovas duras para 
pisos irregulares.

Excesso de areia ou  
grânulos no piso.

• Use capachos de entrada.
• Limpe a poeira com 

freqüência varrendo os 
grânulos para o  
ambiente externo.

Uso de amônia, água 
sanitária ou decapante  
na limpeza de rotina.

• Use somente  
limpadores aprovados.

Esfregões ou baldes sujos 
usados para aplicação  
do revestimento.

• Faça a decapagem, enxágüe 
corretamente e aplique um 
novo revestimento com o 
equipamento limpo.

Pisos velhos ou porosos. • Aplique camadas adicionais 
de revestimento.

Camadas adicionais 
aplicadas antes que a 
anterior estivesse seca.  
Isto causa estrias e aparência 
embaçada.

• Use impermeabilizante 
antes de aplicar o 
revestimento.

Diluição inadequada  
do limpador.

• Aguarde a camada seguinte 
secar o suficiente. Se o 
problema não for resolvido, 
faça a decapagem, enxágüe e 
aplique nova camada.

Pulverização ou adesão 
inadequada do revestimento do piso

Causa mais provável Solução
Revestimento de fábrica não 
preparado da forma correta 
antes da aplicação deste.

• Remova completamente o 
revestimento e reaplique-o.

Aplicação de camadas de 
revestimento muito finas.

• Aplique camadas médias ou 
espessas.

• Evite espremer 
excessivamente o esfregão.

Toucas de polimento 
incorretas ou escovas usadas 
com muita força.

• Verifi que as toucas ou 
escovasadequadas para  
o serviço.

Os revestimentos 
desenvolvidos para polimento 
de baixa velocidade estão 
sendo lustrados.

• Use o procedimento de 
manutenção adequado a 
cada revestimento.

Revestimento aplicado  
sobre piso sujo.

• Limpe e enxágüe o 
piso antes de aplicar o 
revestimento.

Piso não enxaguado antes da 
aplicação do revestimento.

• Enxágüe completamente 
antes de aplicar o 
revestimento.

Uso de ventiladores  
para acelerar a secagem  
do revestimento.

Ventiladores direcionados 
para o piso.

• Nunca direcione 
ventiladores para o 
revestimento. Vire-os para 
cima para circulação do ar.

• Se as películas superficiais 
secarem muito depressa, 
isto pode impedir uma boa 
ligação com o revestimento 
ou com o piso subjacente.

• Faça a decapagem e aplique 
nova camada.
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Riscos e arranhões no revestimento
Causa mais provável Solução
Uso de toucas/escovas de 
esfregamento ou polimento 
incorretas.

• Use toucas ou escovas 
recomendadas para cada 
procedimento.

Uso de toucas/escovas de 
esfregamento ou polimento 
incorretas.

• Use capachos aprovados 
e varra a poeira com 
freqüência.

Pressão desigual das toucas 
na esfregadora mecânica 
com duas toucas.

• Faça a regulagem  
da máquina.

Película de revestimento 
do piso muito espessa por 
excesso de reaplicações  
de camadas.

• Esfregue intensamente com 
uma touca verde ou azul 
antes da aplicação de  
nova camada.

• Mantenha quatro a  
seis camadas.

Ausência de esfregamento 
ou polimento na freqüência 
necessária.

• Separe as áreas de tráfego 
principais dassecundárias.

• Agende manutenções 
adequadas.

Grânulos, areia e terra 
impregnados  
no revestimento.

• Varra a poeira e limpe o piso 
com mais freqüência.

• Verifi que os capachos  
das áreas de tráfego.

Arranhões no revestimento do piso
Causa mais provável Solução
Aplicação de nova camada 
antes de a anterior secar.

• Faça a decapagem, enxágüe 
e aplique nova camada.

• Na maioria dos 
revestimentos, aplique nova 
camada 15 minutos depois 
que a anterior estiver seca 
ao toque.

• Não aplique nova camada 
se o esfregão estiver 
grudando no piso.

Revestimento do 
piso armazenado em 
temperaturas muito altas  
ou muito baixas.

• Substitua o produto se 
estiver danificado.

• Faça a decapagem, enxágüe 
e aplique nova camada.

Revestimento contaminado 
colocado de volta  
no recipiente.

• Descarte o revestimento. 
Siga os procedimentos 
corretos.

Limpeza diária inadequada. • Nunca recoloque sobras de 
revestimento no recipiente 
para uso futuro.

• Se a limpeza com esfregão 
molhado não for suficiente, 
use a esfregadora mecânica 
e um limpador de pisos mais 
forte.
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Revestimento descolorido 
(amarelado ou marrom)

Causa mais provável Solução
Revestimento aplicado com 
esfregões de algodão novos 
antes de encharcá-los ou 
limpá-los.

• Encharque e limpe 
completamente os novos 
esfregões.

• Use esfregões de rayon para 
aplicar o revestimento.

Esfregão molhado com  
água suja.

• Ao esfregar o piso, troque a 
água freqüentemente. Use 
um sistema com dois baldes.

Entrada de sujeira e areia 
em excesso no edifício que 
ficaram impregnadas no 
revestimento.

• Use capachos e tapetes 
aprovados.

Acompanhamento feito com 
esfregões sujos.

• Use esfregões limpos. 
Troque a água 
freqüentemente.

Toucas de polimento 
contêm sujeira e solução de 
revestimento.

• Limpe as toucas. Faça 
o rodízio ou troque-as 
conforme necessário.

Concentração muito forte 
do limpador pode soltar o 
revestimento e/ou deixar 
resíduos.

• Siga as concentrações 
recomendadas.

Uso de vassouras de pêlos 
tratadas com óleo.

• Use esfregões tratados 
corretamente.

Depósitos próximos aos 
rodapés.

• Aplique revestimento rente à 
parede somente na primeira 
e última camadas. As outras 
podem ficar de 10 a 15 
centímetros da parede.

Piso parece escorregadio
Causa mais provável Solução
Excesso de aerossol ou 
respingos acidentais de 
produtos com silicone 
(polidores, limpa-vidros).

• Evite borrifamento em 
excesso do material de 
revestimento.

• Esfregue o piso para 
remover o produto.

Compostos de derretimento 
de gelo no piso.

• Limpe a área contaminada 
(em geral próximo a saídas) 
com água.

• Controle as taxas de 
utilização dos compostos de 
derretimento de gelo.

• Use passadeiras e tapetes 
aprovados.

• Limpe regularmente os 
capachos em condições de 
clima rigoroso.

Resíduos de pó no piso após a 
lustração.

• Varra a poeira após a 
lustração.

Sujeira e grânulos no piso. • Use capachos e tapetes 
aprovados.

• Varra a poeira de modo 
rotineiro e freqüente.

Varrição da poeira com 
esfregões tratados de  
forma incorreta.

• Use esfregões tratados 
corretamente.

• Borrife com freqüência as 
bases dos esfregões usando 
um produto auxiliar de 
esfregamento.
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