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We KNOW HOW

A CIMAI é um 
PARCEIRO 
para os seus 
clientes

FICHA TÉCNICA 
TECHNICAL INFORMATION 
SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
00512 

FAMÍLIA
tratamentos de superficies
temporário

O SKY 113 é um tapa poros 
aquoso e primário para outros 
revestimentos:

ENCHE OS POROS FACILITANDO A  
MANUTENÇÃO E LIMPEZA de 
pavimentos em Betonilha, betão, 
terrazzo, linóleo e tijoleira;

Evita a acumulação de pó e 
outras impurezas no pavimento a 
tratar;

Exibe BOA RESISTÊNCIA QUÍMICA E 
FÍSICA;

Penetra profundamente nos poros 
do substrato;

É PERMEÁVEL AO VAPOR DE 
ÁGUA;

Realça as cores do pavimento;

Fácil aplicação e secagem 
rápida;

Protege o pavimento do desgaste 
mecânico e químico e realça a 
textura dos suportes;

Resistente aos agentes químicos 
normalmente ut i l i zados na 
lavagem e des infeção de 
pavimentos.

SKY 113   

     PROPRIEDADES: 

Liquido leitoso, com odor 
característico.

     USO RECOMENDADO: 

Como selante de poros e primário 
para ceras acrílicas ou outros 
revestimentos acrílicos. O SKY 113 
é recomendável para o 
tratamento de pavimentos 
antigos, estragados e porosos. 

     MODO DE APLICAÇÃO: 

Apl icar em subst ratos com 
porosidade, bem secos, firmes, 
limpos, sem vestígios de gorduras, 
poeiras e outros contaminantes.

A primeira demão pode ser dada 
diluída de 1:1. As seguintes 
demãos (se necessárias) devem 
ser dadas com o produto puro. 
Entre demãos deve-se deixar 
secar o pavimento.

As informações contidas neste 
catálogo são baseadas na nossa 
experiência, não substituem, no 
entanto, ensaios preliminares que 
deverão sempre ser feitos, uma vez 
que as condições de aplicação dos 
produtos estão fora do nosso 
controlo. A CIMAI apenas se 
responsabiliza pela manutenção 
das características dos produtos de 
acordo com a nossa especificação.
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Primário Tapa Poros para proteção de pavimentos

      PRECAUÇÕES: 

Não exige cuidados especiais. No 
caso de ingestão contactar o 
Centro Anti-Venenos (808 253 143)  

     ARMAZENAGEM: 

Em local fresco e bem ventilado.

     CLASSIFICAÇÃO: 

Este produto não está classificado 
como perigoso.

     EMBALAGEM: 

20lt/20kg (Código de produto 
01196)  


