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Impregnante de base aquosa para pavimentos de
pedra

Descrição
Selante por penetração, à base de água, para a proteção de pavimentos porosos de
pedra natural não-protegidos e superfícies de cerâmica, tanto interiores como
exteriores. Cria eficazmente uma proteção repelente da sujidade no pavimento,
facilitando a limpeza. O produto é invisível e não altera o aspeto do pavimento.

Propriedades
•   Fórmula à base de água
•   Cria uma proteção repelente da sujidade
•   Não altera o aspeto do pavimento
•   Aplicação fácil, odor neutro

Benefícios
•   Ambientalmente responsável, é o melhor contra óleo mineral e sujidade gordurosa
•   Facilita a limpeza e aumenta os intervalos para manutenção periódica
•   Retém as nódoas até 2 horas após o derrame do líquido no pavimento
•   Respeita o aspeto e as cores da pedra
•   Método rápido e eficaz após a operação de limpeza em profundidade

Instruções de utilização
1.  Tratar apenas pavimentos limpos em profundidade e secos.
2.  Agitar bem antes de usar.
3.  Trabalhando em áreas de 2 m2 a 3 m2, distribuir uniformemente o produto no

pavimento de pedra usando uma mopa limpa, um aplicador de emulsões ou um
monodisco (< 200 rpm) equipado com um disco vermelho, de modo a molhar
completamente a superfície.

4.  Manter o pavimento molhado durante 3 a 5 minutos, não permitindo que durante
esse período o mesmo seque (eventualmente adicionar mais produto). Remover o
excesso de produto se necessário.

5.  Se necessário, repetir o tratamento 1 a 3 horas após o pavimento estar seco ao
toque.

Dosagem:
Produto pronto a usar; não requer diluição.
 
A dosagem correta permite poupar nos custos e minimizar o impacto ambiental.
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Dados Técnicos
Aspeto: Líquido amarelo, transparente
pH (puro): ≈ 7
pH (em uso): ≈ 7
Densidade relativa (20 °C): 1,001 g/cm³
Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento
Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) –
sds.diversey.com. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.
Apenas para uso profissional / especialistas.

Compatibilidade do produto
A cobertura do produto depende da porosidade do pavimento. O consumo pode variar drasticamente. Antes de utilizar, verifique a
porosidade do pavimento com água de modo a ajustar o consumo do produto. O consumo normal é de 10 ml a 40 ml por m2 por aplicação
(1 L de produto irá cobrir 25 m2 a 100 m2).
Em alguns casos (superfícies escuras polidas) poderá ser visível uma camada branca de excesso de produto no pavimento. Nesses casos,
remover o excesso de produto com uma toalha limpa e seca ou um rodo. Se o pavimento estiver seco, adicionar ou pulverizar água sobre a
superfície e polir até secar usando uma toalha seca ou um monodisco (< 200 rpm) equipado com um disco vermelho, sempre em
movimento.
O pavimento poderá ficar escorregadio enquanto não for removido o excesso do produto e o pavimento estiver completamente seco.
Uma vez seco, o tratamento não modifica as características de segurança do pavimento.
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