Informações Técnicas

CERA AUTO BRILHO POLYLAR
CERA AUTO BRILHO POLYLAR é indicado
para proteger o seu piso, pois forma um filme
transparente de auto brilho resistente ao
tráfego intenso, água e detergente neutro.

ARDÓSIA: Agente formador de filme,
plastificante, aditivo, adjuvante, coadjuvante,
agente nivelador, conservante, fragrância,
corante e veículo.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

❖ Pode ser encontrado nas versões
INCOLOR, para todos os pisos*, e na
versão ARDÓSIA, especialmente para
pedra ardósia.
❖ Dispensa enceradeira;
❖ Brilho perfumado por mais tempo;
❖ Impede a penetração de sujidades e torna
a limpeza prática e fácil;
❖ Pode ser aplicada em qualquer ambiente,
forma um filme antiderrapante;
❖ Não inflamável;
❖ Produto biodegradável.

Mantenha o produto em sua embalagem
original, ao abrigo de luz e bem fechada após
o uso.

*Exceto pisos laminados de madeira,
porcelanatos,
mármores
e
cerâmicas
vitrificadas.

MODO DE USAR
Certifique-se que o piso está limpo, seco e
livre de residual de outras ceras. Espalhe
uniformemente a CERA AUTO BRILHO
POLYLAR e deixe secar por 30 minutos. Se
necessário aplique uma segunda camada e
aguarde secar. Para conservação lave o piso
com detergente neutro.
Importante: É recomendável o uso de luvas
ao manusear o produto.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
pH (tal qual): 6,0 – 9,0
Aparência: Líquido Opaco
Cor: Branco (INCOLOR)
Verde (ARDÓSIA)
Odor: Perfumado
Teor de Sólidos Não Voláteis: 7,0 – 9,0%

PRECAUÇÕES
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Não ingerir. Evite inalação, aspiração, contato
com os olhos e contato com a pele. Em caso
de contato com os olhos ou pele, lave
imediatamente com água em abundância. Em
caso de ingestão, não provoque vômito e
consulte imediatamente o Centro de
Intoxicações ou o médico levando o rótulo do
produto. Evite o contato prolongado com a
pele. Depois de utilizar este produto, lave e
seque as mãos. Telefone de emergência
(CEATOX): 0800 0148 110. Não reutilize a
embalagem vazia.

PRAZO DE VALIDADE
36 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
750mL.

REGISTRO
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA
ANVISA, Nº 25351.627848/2012-73

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831

COMPOSIÇÃO
INCOLOR: Agente formador de filme,
plastificante, aditivo, adjuvante, coadjuvante,
agente nivelador, conservante, fragrância e
veículo.
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