BOLETIM INFORMATIVO
CERA POWER PLUS HÍPER

PRODUTO:

VERSÕES DISPONÍVEIS:
Incolor, Preta, Vermelha, Verde, Amarela e Laranja
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Emulsão concentrada de cera de carnaúba, aditivada com repelentes de umidade, contém anti-derrapante,
reforçadores de brilho e equalizadores de espalhamento.
COMPOSIÇÃO QUIMICA:
Emulsão de cera de carnaúba, álcool graxo etoxilado, parafina, conservante, corante e água.
DADOS TÉCNICOS:
Rendimento.......................................................... 80 a 100 m2 / litro.
Teor de sólidos..................................................... 38 a 40%
PH......................................................................... 6,0 a 8,0
Cor........................................................................ de acordo com a versão.
DILUIÇÕES RECOMENDADAS:
APLICAÇÃO INICIAL.......................................... 1 Litro de produto para 10 litros de água.
MANUTENÇÕES................................................ 1 Litro de produto para 20 litros de água.
APLICAÇÃO:
Indicada para o uso em todos os tipos de pisos laváveis, tais como: paviflex, cerâmicas, granilite,
plurigoma, pisos sintéticos e de borrachas em geral.
Após a aplicação e polimento observa-se um filme sobre o piso, de brilho e resistência muito acentuada.
INSTRUÇÕES DE USO:
Lavar o piso a ser tratado, para remoção da cera velha e sujidades.
Após o piso estar limpo e seco, aplicar de 2 a 3 camadas de CERA POWER PLUS HÍPER, respeitando o
tempo de secagem entre cada camada (20 a 30 minutos). Efetuar o polimento com enceradeira e disco
específico.
PRECAUÇÕES DE USO:
Conserve o produto fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.
Apesar do produto ser neutro, recomenda-se a utilização de luvas de proteção no manuseio.
Em caso de contato com os olhos, lavá-los com água em abundância.
Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito, providenciar cuidados médicos.
APRESENTAÇÃO:
Caixa com 100 frascos de 100 ml, Caixa com 12 frascos de 1 litro e Caixa com 4 galões de 5 litros.
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