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MAXIMA

RESTAURADOR COM BRILHO
Descrição:
Restaurador a base de copolímeros especiais e tensoativos, formulado para ser utilizado na restauração do brilho
em impermeabilizantes, ceras e/ou acabamentos acrílicos – HS ou UHS ou convencional. Corrigi pequenos riscos
e falhas isoladas que prejudicam a aparência dos acabamentos.
Remove rapidamente marcas de sapatos, manchas e riscos, revitalizando o brilho e prolongando a vida útil dos
acabamentos. Proporciona o aumento do intervalo de recamadas nas ceras e acabamento, além de manter o piso
bonito por muito mais tempo. Oferece excelentes características de nivelamento e brilho com ação antiderrapante.
Pode ser utilizado uma ou duas vezes por semana, de acordo com a necessidade.
Características do produto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fácil aplicação;
Forma filme flexível e transparente;
Diminui a freqüência de reaplicações dos acabamentos;
Reduz o tempo e mão de obra na manutenção dos pisos, por conservar o brilho dos
acabamentos por mais tempo;
Prolonga a vida útil do tratamento com ceras/acabamento acrílico sobre o piso, evitando o desgaste
prematuro, causados pelo trafego intenso, abrasão e riscos;
Não sofre oxidação amarelando-se com o tempo ou em exposição à luz;
Mínima liberação de odor;
Rendimento de 50 até 70m² por litro;
Apresenta-se nas versões sem cheiro, lavanda e floral;
Secagem equilibrada e rápida.

Indicação de uso:
Restaurador com excelente desempenho, indicado para qualquer tipo de piso com cera/acabamento acrílico que
necessite de restauração devido a riscos e perda do brilho.

Modo de Uso:
1. Produto concentrado devendo ser diluído antes do uso, na proporção de 1 parte do produto para até 15 partes
de água, ou seja, 1:16, não perdendo sua qualidade;
2. Interditar a área a ser tratada, delimitando-a com placas sinalizadoras;
3. Remover toda a sujidade sólida fina (pó, areia, etc.) utilizando mop seco;
4. Caso o piso esteja muito sujo, realizar a limpeza previa, com um produto limpador de uso diário neutro, com o
auxílio do mop úmido ou lavadora automática com disco de limpeza macio. Aguardar a secagem;
5. Aplicar o MAXIMA RESTAURADOR COM BRILHO, juntamente com o auxílio do mop úmido. Aguardar a
secagem em torno de 10 a 20 minutos, dependendo da temperatura ambiente;
a. Não trabalhe com o aplicador encharcado, evitando assim qualquer possibilidade de gotejamento de
produto;
b. Durante a aplicação, deve-se sempre caminhar para trás, garantindo-se que nunca se pise nas áreas
úmidas, recém aplicadas;
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6. Recomenda-se após aplicação, realizar polimento, com disco macio, para se obter um brilho mais intenso.
Obs.: Não se recomenda aplicar o produto puro sobre o piso. Diluição mínima a partir de 1:1.

Dados físico-químicos:
Aparência
Cor (todas as versões)
Odor

pH, a 25°C
Porcentagem de ativos, %.
Densidade, g/mL a 25°C
Inflamabilidade

Liquido
Branco leitoso
Floral
Lavanda
Sem Perfume – Característico de cera
8,00 – 9,00
8,0 – 9,0
1,000 – 1,020
Não Inflamável

Apresentação:
Produto disponível em frascos de 1L, bombonas de 5L e 20L.

Precauções de uso:
CONSERVE FORA DO ALCANÇE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS. Evite o contato repetido e prolongado com a
pele. Depois de utilizar esse produto, lave e seque as mãos. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante
o manuseio. Utilize luvas de borracha e proteja os olhos durante a aplicação. Utilize botas de proteção. Em caso de
contato com os olhos ou pele lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque
vômito, consulte imediatamente um Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo. Sempre que
possível leve o rótulo ou embalagem do produto. Não administre nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

Cuidados de conservação:
Este produto deve ser mantido em sua embalagem original e fechado. Conserve o produto em local seco ao abrigo
do sol. Não utilize a embalagem vazia para outros fins.
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