Informações Técnicas

CERA AUTO BRILHO START
CERA AUTO BRILHO START especialmente
elaborada para dar auto brilho em pisos
laváveis.

Odor: Perfumado
pH (tal qual): 6,0 – 9,0
Teor de sólidos não voláteis: 7,0 – 9,0%

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

COMPOSIÇÃO

❖ 1L de produto é distribuído em até 40 m2;
❖ Sua base acrílica metalizada confere ao
piso alto nível de brilho e resistência ao
tráfego;
❖ Ideal para vulcapisos, paviflex, cimento
polido, granilite, granitina e manta vinílica;
❖ Recomendada para áreas internas;
❖ Não aplicar em pisos amadeirados e
superfícies lisas como porcelanatos e
cerâmicas;
❖ Indicada para ambiente interno pois forma
um filme antiderrapante;
❖ Não inflamável;
❖ Produto biodegradável.

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

MODO DE USAR
ANTES DE APLICAR: Verifique se não existe
cera ou outro tipo de sujidade na superfície a
ser encerada. Caso haja algum resíduo, utilize
o MÁGICO para remover toda a sujeira.
Neutralize com DETERGENTE NEUTRO
ARGUS por até 03 vezes caso necessário.
Enxaguar com água para remover todo
resíduo de MÁGICO e DETERGENTE
NEUTRO ARGUS. Espere até que a
superfície esteja totalmente seca e sem
poeira antes de aplicar a CERA AUTO
BRILHO START. Deixe o local ventilado, em
temperatura ambiente.
APLICAÇÃO: Aplique uma camada fina e
uniforme da CERA AUTO BRILHO START
sobre a superfície e deixe secar de 20 a 30
minutos. Aplique uma segunda camada e
novamente, deixe secar de 20 a 30 minutos
antes de trafegar sobre o piso. Recomendável
no mínimo 2 camadas de cera. Não é
necessário o uso de enceradeira.
MANUTENÇÃO: Para conservação de rotina,
lave o piso com o DETERGENTE NEUTRO
ARGUS diluído.
Importante: É recomendável o uso de luvas
ao manusear o produto.

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

PRECAUÇÕES
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Não ingerir. Evite inalação ou aspiração,
contato com os olhos e contato com a pele.
Em caso de contato com os olhos e 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 reutilizar a
embalagem vazia para outros fins. Água:
pode faltar. Não desperdice.

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

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
5L e 50L.

REGISTROS
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA
ANVISA, Nº 25351.091904/2009-39.
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