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IMPORTANTE USO DE 
LUVAS E ÓCULOS.

Realizar teste prévio  com o produto em um piso solto ou em um 
canto do piso para avaliar se o resultado é o esperado. 
Utilize o produto puro, sem diluição.
1ª Etapa: Limpe bem à superfície do piso a ser tratada eliminando 
todos os resíduos de ceras, gorduras e sujeiras incrustadas. Para isso 
recomendamos PROCLEAN LIMPA PISOS EM GERAL. Seque bem a 
superfície. É feita uma aplicação prévia em uma pequena área do piso, 
ou amostras do mesmo, na qual serão definidos os tempos exatos de 
ação do produto, visando conciliar a proteção desejada com a mínima 
alteração estética. Os tempos médios de ação variam da seguinte 
maneira: 
Tempo aproximado: 

- Pisos e revestimentos esmaltados: 5 minutos
- Porcelanato alto brilho: 5 à 8 minutos
- Mármores: 1 minuto
- Granitos: 5 minutos
- Travertinos: Fazer um teste prévio em uma peça solta do piso ou 
em um piso de canto para avaliar se o resultado é o esperado, pois 
devido a sensibilidade do mesmo pode manchar.

2º Etapa: Após aguardar tempo de reação, teste o efeito antideslizante 
com a palma da mão tentando deslizar com o piso molhado.
3ª Etapa: Inicia-se a aplicação do produto no piso, espalhando-o 
uniformemente na área. Aguardar o tempo estipulado na aplicação 
prévia.
4ª Etapa: Fazer a limpeza final da área com o PROCLEAN LIMPADOR 
NEUTRO. Siga com o enxágue. É muito importante que não fique 
nenhum resíduo do produto sobre a superfície tratada.
5ª Etapa: Faz-se a secagem, deixando a área protegida contra 
escorregões e pronta para ser usada. 

Indicado para todos os tipos de pisos escorregadios, exceto pisos emborrachados, Paviflex e piso epóxi. A principal função do produto é aumentar o 
coeficiente de fricção do piso aumentando assim a resistência superficial e diminuindo drasticamente o problema de escorregões. De fácil aplicação o 
antiderrapante para pisos da Proclean pode ser aplicado por você mesmo sem necessidade de um profissional, siga as instruções do rótulo e resolva 
o problema de escorregões em sua casa, empresa, escritório, indústria hoje mesmo! Produto 100% recomendado para utilizar em áreas internas 
e externas, banheiros, saunas, áreas de piscinas, quiosques, rampas, áreas de estacionamento e qualquer área onde o problema de escorregões é 
eminente. Produto atua muito bem com o piso molhado. Antes da aplicação principal faça um teste em um canto do piso ou mesmo em uma peça 
solta do piso para verificar em seu piso se poderá haver alguma alteração estética, esse procedimento é fundamental para sua segurança na aplicação 
do produto na área que pretende mudar.

Até 30m² por litro

Pronto uso.

Para todos os tipos de pisos escorregadios, exceto pisos emborrachados, 
Paviflex e piso epóxi. 

Precauções e Segurança
Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e 
contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e a 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. Lave com bastante água 
corrente os objetos e utensílios utilizados como medida antes de 
reutilizá-los. 

1 litro | 5 litros

Líquido
Incolor
Característico
9,5 - 10,5
0,9900 - 1,0100
23,0 - 25,0
2 anos
Ácidos inorgânicos
4,0 - 6,0
Ácidos inorgânicos, tensoativos e veículo. 

ANTIDERRAPANTE
PARA PISOS

Indicação

Diluição

Rendimento

Embalagem

Tipos de Superfícies

Características físico-químicas Modo usar
Aspecto

Cor 
Odor

pH
Peso específico (g.cm³)

Viscosidade (cP)
Prazo de validade

Princípio ativo
Teor de princípio ativo (%)

Composição
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