FICHA TÉCNICA

CERA ACRÍLICA 3 EM 1 - UHS
SELADOR, CERA E RESTAURADOR

APRESENTAÇÃO:
CERA ACRÍLICA 3 EM 1 - UHS é Seladora, Cera e Restaurador em um só produto. Recomendado para todos tipos de pisos aderentes, como: mármore, ardósia, granilite,
pavi ex, plurigoma, lajota, manta vinílica, carpete de madeira e assoalho.
MODO DE USAR:
Aplicar o produto puro com aplicador de cera em camadas nas;
Para obter maior brilho e cobertura, repita a operação de 2 ou 4 vezes, com intervalos de 30 a 40 minutos para secagem.
Para remoção de riscos e marcas, diluir 1:03 em água e pulverize na área a ser tratada, em seguida utilize enceradeira High Speed com disco restaurador.
Para utilização do sistema Spray Buﬃng, diluir 1 parte do produto para 1 parte de água. Aplicar sobre as áreas desejadas e utilizar enceradeira HS com disco
restaurador.
PROPRIEDADES:
Fácil aplicação;
Sua moderna fórmula agrega em um só produto: acabamento, selador e restaurador;
Seguir corretamente as instruções de uso, conforme indicações rotulagem.
PRECAUÇÕES:
Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o
rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso
de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e procure um Serviço de Saúde ou Centro de Intoxicações, levando a embalagem ou o rótulo do
produto. Armazenar o produto em temperatura ambiente, protegido do sol e do calor.
CUIDADOS:
Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Não misturar com outros produtos. Manter o produto em sua embalagem
original. Não reutilizar as embalagens. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
COMPOSIÇÃO:
Resinas acrílicas, emulsão de polietileno, coalescente, plasti cante, conservantes e água.
DADOS TÉCNICOS:

ASPECTO:
COR:
ODOR:
pH:
Sólidos em estufa:
Produto saneante noti cado na ANVISA:

Líquido leitoso
Branca
Característico
8,5 ± 0,5
20,0 ± 0,5
25351059778201307
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