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CÓDIGO DE PRODUTO
00561 Branco
00573 Branco Mate
00564 Amarelo
00567 Vermelho
00594 Preto

FAMÍLIA
tratamentos de superficies
temporário
PROTEGE E ABRILHANTA – os
pavimentos de plástico,
mármore, tijoleira e cantarias.
SIMPLES – na manutenção,
fácil na aplicação.
RESISTE – aos detergentes
neutros normais e à água.
ELIMINA – a necessidade de
enceramentos frequentes.
FACILITA – a lavagem e a
remoção de marcas de saltos
e solas de borracha.
RÁPIDA – operação de
limpeza, pois a sujidade é
repelida, devido ao fenómeno
de anti-aderência.
REMOÇÃO RÁPIDA – remove
diversas camadas de CERCIM
com CIM 50 SU ou CIM
DECAPE.

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.

revisão 06-03-2020

Cera acrílica para o chão

CERCIM

Semanalmente ou mensalmente,
aplicar a cera diluída de 1:5 ou
E m u l s ã o d e c o r b r a n c a em alternativa usar o produto
(pigmentação transparente), LAVINCER.
constituída por resinas, ceras,
PRECAUÇÕES:
abrilhantadores, solventes e
agentes molhantes.
Manter fora do alcance das
Densidade = 1,00 +/- 0,05.
crianças.
pH = 7,5 +/- 0,5
Evitar o contacto com os olhos.
Tempo de secagem = 60-120
No caso de ingestão contactar o
minutos.
Centro Anti-Venenos (800 250
2
Rendimento = 30-50 m /kg
250).

PROPRIEDADES:

USO RECOMENDADO:

ARMAZENAGEM:

Em pavimento vinílicos, tijoleiras e
mosaicos não vidrados, tacos de
madeira, etc. Deixa película
protectora auto-brilhante.
Utilizado em hospitais, clínicas,
hotéis, escritórios, ginásios, etc.

MODO DE APLICAÇÃO:
Aplica-se com um pano de lã ou
fibra, pode ser pulverizado mas
não aplicar com esponja. É autobrilhante e nivela-se por si só.
Numa primeira aplicação,
recomenda-se 1 a 2 camadas,
em intervalos de 1 a 2 horas para
secagem. A manutenção diária
limita-se à passagem com um
pano humedecido, de uma
solução de detergente neutro
como SOLCIM.

Armazenar à temperatura
ambiente.

CLASSIFICAÇÃO:
Este produto não está classificado
como perigoso.

EMBALAGEM:
Branco (Código de produto 00563
- 5KG; 00522 - 20KG)
Branco Mate (Codigo de produto
00574 - 5kg)
Amarelo (Código de produto
00565 - 5KG; 00566 - 20KG)
00567 Vermelho(Codigo de
produto 00568 - 20kg)
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