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FLEXIN 300 
Protetor Metalizado 

PROTETOR AUTO-BRILHANTE DE ELEVADA DUREZA 

 
� Emulsão acrílica/estirênica com pronunciado auto-brilho; 
� Apresenta filme com extraordinário brilho molhado, dureza, resistência ao tráfego e 

durabilidade; 
� Produto de fácil aplicação, com incomparável espalhamento e nivelamento; 

• filme formado de elevada transparência não altera a coloração original do piso 
lavável; 

� Composição de polímeros com elevada Temperatura de Formação de Filme, 
compatível com sistemas High-Speed e Ultra High-Speed; 

� Apresenta, elevada concentração de sólidos totais, formando películas de 
extraordinária transparência, brilho e resistência ao tráfego; 

� Apresenta a melhor relação custo/benefício do mercado. 

Composição: 
Associação de polímeros sintéticos - acrílicos e estirênicos, emulsionantes não-iônicos 
e aniônicos, agentes coalescentes, agentes niveladores, agentes plastificantes, 
conservantes, essência e veículo aquoso. 

Finalidade e Uso: 
Em ambientes Comerciais, Hospitalares, Hoteleiras e Industriais, para a proteção, 
conservação e embelezamento, com excepcional brilho em pisos laváveis - pisos frios, 
tais como: granilite, cerâmica, mármore, granito, paviflex, vulcapiso, borracha e etc. 
Especificação Técnica: 
Aspecto: líquido homogêneo  Densidade aparente: ( 0,980-1,020 ) g/mL 
Cor: branco leitoso    pH ( 100% ): 9,5-10,5 
Odor: característico lavanda. 

Modo de Usar: 
Tratamento: aplicar o produto FLEXIN 300 puro, com auxílio de pano previamente 
molhado com o produto, em finas e uniformes camadas. Bastando, dependendo da 
porosidade do piso, apenas duas demãos para a mais perfeita proteção e brilho. Um 
litro de FLEXIN 300 tem a capacidade de cobertura e tratamento, dependendo da 
porosidade do piso, de uma área equivalente a 80 a 120 metros quadrados, 
correspondendo a um rendimento médio de 10 ml por metro quadrado. 

Embalagem: 
* Bombona plástica de polietileno, contendo 20Kg de FLEXIN 300. 
* Caixa de papelão com 4 Bombonas de polietileno, contendo 5 Kg de FLEXIN 300. 
Produto Saneante Notificado na Anvisa n° 25351.152869/2010-60 
Precauções de Uso: 
Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de ingestão, 
beba vagarosamente água ou leite em abundância e recorra aos cuidados médicos. Em caso 
de contato com os olhos, lave-os com água em abundância. Persistindo a irritação, consulte 
um médico. Não reutilize a embalagem vazia para outros fins. 


