
 

 

  

cerbril m ceras 

Cera de pavimentos auto-brilhante 

// A cera auto-brilhante com maior dureza 

e resistência 

• Grande dureza e resistência 

• Auto-Brilhante e Anti-Derrapante 

• Não amarelece 

• Económico 

• Biodegradável 360 

1. Pavimentos escorregadios. 

 

 

 

 

2. Acabamentos pouco resistentes. 

 

 

 

 

 

3. Produtos que alteram o aspecto original. 

 

 

 

 

4. Produtos caros e processos demorados 

1. Cerbril M, é uma cera que não é escorregadia. 

Esta importante característica anti-derrapante 

favorece o seu uso em áreas de intenso 

movimento.  

 

2. Depois de seco deixa uma película flexível,  

resistente à sujidade, riscos, pegadas, manchas, 

marcas de saltos de sapatos e ao desgaste do 

tráfego de pessoas e equipamentos. É A CERA 

MAIS RESISTENTE. 

 

3. Este produto não amarelece e torna-se parte            

integrante do pavimento. Conserva o brilho e a 

beleza dos pavimentos, mesmo após uso 

prolongado. 

 

4. Este produto paga-se a si próprio, só com a 

economia de mão-de-obra e de manutenção. 

Elimina a necessidade de remoções e 

enceramentos frequentes. 
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• Hospitais, Escolas, Hotéis  

• Edifícios públicos  

• Salas de exposições  

• Laboratórios  

• Onde se pretenda pavimentos brilhantes e de movimento 

intenso, incluindo pavilhões desportivos  

• Vinil, borracha, linóleo, mármore  

• Tijoleira, corticite, ...  

• Mosaicos, cimento, algumas superfícies de madeira, ... 

Limpar a superfície a tratar com um bom desengordurante, como o da nossa gama «Power», passando seguidamente com 

água limpa e esperar até que fique perfeitamente seco. Deitar um pouco de Cebril M na superfície, espalhar uniformemente 

com uma flanela, rolo ou desperdício, que não deixe pelos. Deixar secar durante 15 a 20 minutos, tendo em atenção que a 

superfície tratada só deve ser utilizada quando se encontrar seca. Em princípio, basta uma única camada, para que a 

superfície fique em óptimas condições. Porém há determinados pisos de tijoleira, que por serem porosos, necessitam de mais 

uma camada. Os pisos tratados com Cerbril M devem limpar-se com um detergente da nossa gama «Lavicer» e água, pois 

desta forma ficam limpos e não perdem o brilho. 

Aspeto Líquido Opaco 

Cor Branco (Leite) 

Aroma Característico 

pH 8,0  a  9,0 

Matéria activa % 20,6  -  22,6 

 


