FICHA TÉCNICA

HC WAX
CERA ACRÍLICA

PROPRIEDADES:
HC WAX é uma cera acrílica auto brilhante desenvolvida para aplicação em pisos de Hospitais, Clínicas Médicas e Veterinárias, Clínicas Odontológicas, Laboratórios,
Indústrias Farmacêuticas e Cosméticas, Indústrias de Alimentos, etc.
Dispensa o uso de seladores devido a um composto de polímeros acrílicos que formam um lme resistente ao tráfego intenso, a matérias orgânicas, álcoois, desinfetantes e
detergentes.
É indicada para sistemas High Speed e Ultra High Speed.
MANUTENÇÃO:
Remover todos os detritos e pó do piso com auxílio de mop seco. Fazer limpeza úmida com Limpador Desinfetante Neutro ou Desinfetante Hospitalar Peroxy Riccel diluídos
na proporção 1:200, utilizando mop úmido ou lavadora automática com disco de limpeza vermelho. Polir após a secagem quando houver disponibilidade. Quando
necessário, reaplicar uma ou mais camadas de HC WAX, sempre com o piso limpo e seco antes da aplicação. Para isso recomendamos uma lavagem com os produtos acima
indicados na diluição de 1:100 e utilização de enceradeira com disco verde.
INSTRUÇÕES DE USO:
Sobre o piso totalmente limpo e seco, aplique de 3 a 4 camadas de Cera HC WAX em intervalos de 30 a 40 minutos para secagem.
PRECAUÇÕES:
Irritante para os olhos e mucosas. Lavar as mãos após o uso. Em contato com os olhos, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se inalar em excesso remover a
pessoa para local bem ventilado. Não reutilizar a embalagem vazia. Não ingerir. Evitar a inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Em caso de
ingestão, não provocar vômito e consultar imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico, levando o rótulo do produto.
COMPOSIÇÃO:

Emulsão de polímeros acrílicos metalizados, ceras polietilênicas, coalescentes, plasti cantes, nivelantes, conservantes e água.
DADOS TÉCNICOS:

ASPECTOS:
ODOR:
COR:
pH:
DENSIDADE:
VISCOSIDADE COPO FORD Nº4:
TEOR DE SÓLIDOS:
Produto saneante noti cado na ANVISA:

Líquido leitoso
Característico
Branca
8,1 - 8,9
1,010 - 1,030g/cm³
10 - 11s
17,5% - 18,5%
25351.332307/2017-74
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