
Lavar o pavimento;
Agitar a embalagem antes de usar e verter o produto
puro sobre o pavimento lavado;
Espalhar com pano de algodão ou mopa e trabalhar por
filas;
Aplicar 1, 2 ou 3 camadas, consoante a porosidade do
pavimento. Atenção: Deixar secar a 1.ª camada. O
tempo de secagem é de 60 minutos aproximadamente. 

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Dispersão acrílica acetinada para proteção de pavimentos em betão, cimento ou microcimento.  Fácil de aplicar. Seca
rapidamente. Forma uma película protetora acetinada, dura, elástica e resistente ao tráfego. Facilita a manutenção.
Também pode ser aplicado em pavimentos lisos plastificados, PVC, vinil, linóleo, borrachas, epoxy, pedras naturais e
artificiais, etc….

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Lavar o aplicador mopa com água após a utilização. Tratar apenas os pavimentos que não contenham ceras. Fazer um
ensaio prévio antes da aplicação geral.

RECOMENDAÇÕES:

APLICAÇÕES
Betão, cimento, microcimento,PVC, vinil, linóleo, borrachas, epoxy, pedras naturais e artificiais, etc. Produto para locais
onde se pretende um acabamento sem brilho. Ideal para hospitais, casas de repouso, estabelecimentos comerciais, etc

PH-valor: 8,5 
Componentes: plásticos, tensoactivos anionicos e não iónicos, perfumes, conservantes, água.
Tensoactivos biodegradáveis: superiores a 90% 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

C A  6 0 0
C E R A  A C R Í L I C A  A C E T I N A D A

DILUIÇÃO
Pronto a aplicar

25g – 40g por m2 por camada

CONSUMO

SEDE: AV. MAGALHAES COUTINHO, 19 B - 2675-654 ODIVELAS

ARMAZÉM : AV. AFONSO COSTA, 2 2 A 2745-232 QUELUZ

LOJA: AVENIDA JOSÉ ELIAS GARCIA, 44 B - 2745-141 QUELUZ

T: +351 21 932 32 15      91 785 91 91

WWW.TINTAS-VITAL.PT 

GERAL@TINTAS-VITAL.PT

As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa
responsabil idade no caso de aplicação defeituosa. Um ensaio prévio antes de aplicação geral é sempre conviniente.
No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes.


