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                                       Cera Auto - Brilhante e Polível 
   EMULSÃO DE CERAS PARA TRATAMENTO DE PISOS 

 
 Emulsão de ceras com ação auto-brilhante e polimentável; 
 Apresenta a formação de filme com auto–brilho, dureza, resistência ao trafego e 

durabilidade; 
 Especialmente formulado para facilitar a aplicação, com incomparável espalhamento e 

nivelamento; 
 Não altera a coloração original do piso lavável, devido a sua inigualável transparência;  
 Após tráfego, o brilho pode ser regenerado pelo polimento: 
 Apresenta a melhor relação custo/ benefício do mercado. 

 
Composição:  

 Associação de Agentes formadores de filme, aditivos, agente nivelador, conservante, 

fragrância e veículo aquoso. 

 

Finalidade e Uso:  

 
Em ambientes Comerciais, Hospitalares, Hoteleiros e Industriais, para proteção, 

conservação e embelezamento com excepcional brilho em pisos frios – laváveis, tais como: granilite, 

paviflex, cerâmica, mármore, ladrilhos, granito, vulcapiso, borracha e etc. 

 

Especificações Técnicas: 

 
Aspecto: Líquido homogêneo                                      Odor: Característico  
Cor:  Característica  (Preta)                                           pH  á 100% : 8,00  – 9,00 
 
 
Modo de Usar:  
 

Proteção e brilho:  Após a desincrustação com FLEXIN 100, aplicar FLEXIN  200_B  puro, com 
auxílio de pano ou mop previamente  molhado com o produto, em finas e uniformes camadas. 
Bastando apenas duas demãos para a mais perfeita proteção e brilho.  Um litro de FLEXIN 200 terá 
a capacidade de cobertura e tratamento, dependendo da porosidade do piso, de uma área 
equivalente a 60 a 80 metros quadrados, correspondendo a um rendimento médio de 15 mL por 
metro quadrado. 
 
Embalagem: 

 Bombona plástica de polietileno, contendo  5/ 20 ou 50 Kg de FLEXIN 200_B. 

 Caixa de papelão com 4 Bombona plástica de polietileno, contendo  5 Kg de FLEXIN 200_B. 
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PRECAUÇÕES: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS 
DOMÉSTICOS. 
 
Cuidado: Perigosa a sua ingestão. Evite inalação ou aspiração e contato com os olhos. Evite o 
contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Em caso de 
contato com os olhos, 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. Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins.  
CEATOX (Centro de Atendimento Toxicológico) 0800-7713733. 


