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IMPORTANTE USO DE 
LUVAS E ÓCULOS.

Pisos e pedras de piscina, tijolinho à vista, churrasqueiras, telhas, concreto 
aparente e calçadas.

Pronto uso.

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

Aplique o produto com auxílio do aplicador de ceras, colocando 
camadas uniformes. Bastam 2 aplicações para que a superfície 
tratada fique totalmente impermeabilizada, sendo que a primeira 
camada deverá ser mais fina. O intervalo necessário para cada 
aplicação é de 30 minutos. 

Não misturar com produtos ácidos e alcalinos como: detergentes e 
limpadores ácidos.

Não se recomenda o tratamento de superfícies em dias chuvosos 
ou com a umidade relativa do ar muito alta, pois pode comprometer 
a qualidade do serviço. Antes do tratamento da superfície, 
recomendamos pequenos testes, para checar as condições da 
superfície a ser tratada.

É um excelente impermeabilizante de secagem rápida, ideal para aplicação em pisos e pedras de piscina, tijolinho à vista, churrasqueiras, telhas, 
concreto aparente, calçadas onde se faz necessário um tratamento que proporciona muita resistência, melhor aspecto visual e prolongamento da 
vida útil do material, realçando o brilho já nas primeiras camadas. Sua formulação especial com polímeros acrílicos faz um perfeito vedamento de 
porosidades.

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. 

Líquido
Branco leitoso
Característico
8,0 - 9,0
1,0100 - 1,0300
23,5 - 25,5
2 anos
Polímero acrílico
19,5 - 20,5
Polímero acrílico, agente plastificante e nivelante, 
solvente, consenante, coadjuvante e veículo.

SELADOR ÁREA
EXTERNA

1 litro |  5 litros
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Até 30m² por litro.


