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CEATOX 0800 014 8110 

IMPORTANTE USO DE 
LUVAS E ÓCULOS.

750ml

Até 50m² por unidade.

Pisos de madeira, assoalhos de madeira, tacos e laminados.

Realizar teste prévio  com o produto em um piso solto ou em um 
canto do piso para avaliar se o resultado é o esperado. 

1. A superfície de madeira a ser protegida deverá estar completamente 
limpa, isenta de poeira.
2. Agite o produto antes de usar.
3. Com auxílio de um aplicador de cera, aplicar a 1ª demão no 
sentido horizontal, uniformemente. Aguardar 30 min.
4. Aplicar a 2ª demão no sentido vertical. Aguardar 30 min. Formando 
assim camadas cruzadas.

É um acabamento acrílico especial para pisos de madeira e laminados. Mantém o brilho natural das superfícies protegendo-as contra o desgaste. Ideal 
para renovar áreas com desgaste inicial, emparelhando o brilho natural. Perfeita para manutenção de pisos não deixando escorregadios. Renova o 
brilho natural dos pisos sem formar filme superficial. Tem cheiro agradável e não deixa resíduos. Excelente para todos os tipos de pisos de madeira com 
brilho. Não recupera o brilho do revestimento demasiadamente desgastado. 

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. 

Pronto uso.

Líquido
Branco leitoso
Característico
8,0 - 9,0
1,0100 - 1,0300
22,5 - 24,5
2 anos
Copolímero acrílico estirenado
8,5 - 9,5
Resinas acrílicas, tensoativo não Iônico, 
plastificante, agente nivelante, coadjuvante, 
conservante e veículo. 

REALÇADOR
DE BRILHO


