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Composição: 
 
MAD - LIS é uma combinação de copolímeros de 
alquil-oxi-metilpolisiloxano, emulsionados com 
ceras especiais, anti estático, conservantes, 
colorantes e óleos essenciais. 
 
 

 

Características: 
 
Aspeto: Líquido, opaco 
Cor: castanho-claro 
Aroma: Maçã  
pH: 6,5 -8,5 
% Matéria Ativa: 15,0 - 18,0 
 

 

 

Propriedades: 
 
MAD - LIS é altamente eficaz para abrilhantar 
todos os tipos de móveis de madeira. Não deixa 
gordura depois de seco. Contém anti estático que 
repele as poeiras, mantendo assim, durante mais 
tempo os móveis limpos. Seca rapidamente. Não 
afeta nem danifica o acabamento dos móveis. 
Não é inflamável, nem tóxico. Deixa um agradável 
aroma nos locais onde se procede à sua 
aplicação. É altamente rentável, dado que uma 
pequena quantidade trata uma superfície 
bastante grande, garantindo um brilho intenso e 
de grande durabilidade. 
 
Campo de aplicação: 
 
MAD - LIS é particularmente indicado para 
limpeza e abrilhantar todo o género de móveis de 
madeira com acabamentos de cera, verniz, 
lacagem, etc., em fábricas e comerciantes de 
móveis, escolas, restaurantes, hotéis, lares de 3ª. 
Idade, hospitais, creches, jardins infantis, e em 
todos os locais onde existam móveis de madeira. 
Pode ainda ser aplicado com grande eficácia na 
limpeza e abrilhantamento dos tabliers de 
automóveis e em estofos de napa e pele. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modo de emprego: 
 
MAD - LIS aplica-se puro com pulverizador ou 
pano, sem pelos, diretamente sobre as 
superfícies a tratar, aplicando uniformemente sem 
puxar brilho. 

 
Armazenagem: 
 
Sem cuidados especiais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-

se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer 

momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada 

pela Lisquimica, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por 

danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada. 
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