Ficha Técnica

cera laca

PARA CIMENTO QUEIMADO

A Cera Laca PortoKoll® é um produto desenvolvido para selar
e promover durabilidade e proteção ao Cimento Queimado.
INDICAÇÃO
Aplicação de duas demãos sobre o cimento queimado
PortoKoll®.
COMPOSIÇÃO
Cera de polietileno, resina acrílica, aditivos químicos atóxicos e
água.
LIMITAÇÕES
NÃO USAR:
• Durante a aplicação, em base com temperatura menor que
5ºC e acima de 35ºC, com umidade relativa do ar superior a
80%.
• O produto em pisos de áreas internas e externas que terão
contato com água, pois a superfície do Cimento Queimado
PortoKoll® se tornará escorregadia, podendo ocasionar quedas
e acidentes.
RECOMENDAÇÃO TÉCNICA
Para garantir uma boa manutenção aconselha-se a reaplicação
a cada 12 meses para ambiente residencial e 6 meses para
área de tráfego intenso.
CONSUMO
Quantidade
500 ml

CONSUMO
100 ml por demão/m2

ATENÇÃO
Usar óculos de proteção, luvas de borracha e máscara para
evitar inalação de poeira. Havendo contato com os olhos, devese lavar com muita água. Na ocorrência de ingestão acidental,
não provocar vômito. Em ambas as situações procurar ajuda
médica imediata. Manter fora do alcance de crianças e animais.

LIBERAÇÃO PARA TRÁFEGO
Tráfego leve: 24 horas, após Tráfego pesado: 30 dias,
aplicação
após aplicação
ESTOCAGEM / PRAZO DE VALIDADE
Estocar na embalagem original, em local seco, protegido da
chuva, sol e calor, sobre estrados e em pilhas de no máximo 1,5
metro de altura. Se armazenado de acordo com as instruções
acima, a validade do produto é de 12 meses após a data de
fabricação constada na embalagem.
IMPORTANTE
• O tom do Cimento Queimado PortoKoll® tende a ficar mais
escuro a medida que se realiza a aplicação da Cera Laca.
Recomenda-se teste prévio em pequena área para avaliar o
resultado final.
• O Resultado final pode variar de acordo com a quantidade de
demãos e diluição utilizada.
APLICAÇÃO DO PRODUTO
•Com auxílio com uma desempenadeira de espuma nova e limpa
aplique a primeira demão da Cera Laca PortoKoll® como selador com
uma diluição de água a 50% (na proporção de 1:1), e aguardar secar
aproximadamente duas horas.
•Aplicar mais duas demãos da Cera Laca PortoKoll®, puro (sem diluir),
deixando secar aproximadamente 2 horas entre as demãos.
•Realizar uma aplicação tipo encerado (semicircular ou cruzado),
evitando deixar marcas ou de forma tradicional utilizando “mop” e
enceradeira. O maior número de de mãos da Cera Laca PortoKoll®
aumenta a resistência superficial e a durabilidade do Cimento
Queimado PortoKoll®.

