TRATAMENTO DE
PISOS E PEDRAS

Esta linha é composta de produtos que garantem
limpeza, conservação e embelezamento de pisos,
pedras e paredes internas ou externas.
São produtos com alta tecnologia e ótimo desempenho que proporcionam acabamento rápido de
grande durabilidade em Empresas, Escolas, Clínicas,
Condomínios, Indústrias, Hospitais, Hotéis, Restaurantes, Shoppings, Supermercados e outros. Adquira
nossos produtos e seja mais um cliente satisfeito.

SOLUÇÕES COM QUALIDADE

TRATAMENTO DE
PISOS E PEDRAS

5, 20, 50 e 200 litros

GUIA DE SELEÇÃO
APLICAÇÃO

PRODUTO

DESCRIÇÃO

BASE SELADORA

PSX169

Emulsão acrílica branca de base aquosa desenvolvida para selar, impermeabilizar e preparar pisos porosos
para receber ceras de acabamento. Proporciona excelente nivelamento com rápida secagem. É de fácil
aplicação e pouco atrito no mop. Indicada para selar pisos de granilite, vinil (Paviflex), granito não polido e
pisos porosos e laváveis em geral.

CERA AUTO BRILHO

PSX110

Cera acrílica incolor, metalizada, antiderrapante com brilho natural sem enceradeira. Brilho intenso após
aplicação de máquina Ultra High Speed. Protege e embeleza todos os tipos de pisos laváveis e confere alta
resistência ao tráfego. Impede a penetração de sujidades tornando a limpeza mais fácil e prática. Teor de
sólidos 29%

CERA BRILHO INSTANTÂNEO

PSX112

Cera acrílica incolor, metalizada, antiderrapante com brilho natural sem enceradeira. Brilho intenso
após aplicação de máquina High Speed. Protege e embeleza todos os tipos de pisos laváveis e confere
resistência ao tráfego. Impede a penetração de sujidades tornando a limpeza mais fácil e prática. Teor de
sólidos 25%

CERA DE CARNAÚBA

PSX115

Cera líquida incolor semi polimentável composta de carnaúba, parafina e polímeros acrílicos. Confere
excelente proteção e brilho a cada polimento. Prolonga a vida útil de todos os tipos de pisos deixando um
cheirinho agradável de limpeza.

CERA PASTA

PSX114

Cera em pasta a base de Carnaúba com parafina e solventes de petróleo. Proporciona brilho e proteção de
pisos de madeira e laváveis. Recomendada para assoalhos de madeira por não conter água e prolongar a
vida da madeira.

DETERGENTE ALCALINO

PSX123

Detergente alcalino, biodegradável, concentrado que limpa e desengordura com rapidez e facilidade as
chapas e coifas de restaurantes, pisos, paredes pintadas, prateleiras engorduradas, fórmicas, cerâmicas,
borrachas, plásticos, metais, limpadores à vapor e outros.

IMPERMEABILIZANTE DE ACABAMENTO
(base solvente)

PSX178

Verniz brilhante incolor base solvente para pisos de concreto, telhas e tijolos protegendo contra umidade
e manchas. É resistente ao desgaste e evita a penetração de água, óleo, graxa, ácido de bateria, soda
cáustica e outros. É antiderrapante e resistente ao tráfego de empilhadeiras. Evita a aderência de sujidades
e torna a limpeza mais fácil.

IMPERMEABILIZANTE DE ACABAMENTO
(base aquosa)

PSX177

Impermeabilizante acrílico base aquosa para acabamento brilhante em tijolos a vista, telhas, pedras Ardósia, São Thomé e outras internas e externas. Reaviva a cor dos substratos proporcionando durabilidade as
superfícies evitando a penetração de água e sujidades. Facílimo de ser aplicado com pulverizador, pincel
ou esponja.

LIMPA PEDRAS

PSX144

Desincrustante ácido com inibidores de corrosão para limpeza de pedras rústicas tais como: Miracema,
São Thomé, Ouro Verde, Mineira, Mosaicos e Calçadas Blokrets. Não recomendado para pisos polidos de
granito, mármores, ardósias, cerâmicas, porcelanatos, azulejos, sanitários, granilite e pisos de cimento
queimado.

LIMPADOR COM BRILHO

PSX156

Limpador com resina restauradora de brilho para todos os tipos de pisos laváveis encerados. Ideal para
limpeza diária em pisos com tráfego intenso. Limpa, dá brilho e deixa um agradável cheirinho de limpeza.

LIMPADOR DE PORCELANATO

PSX184

Limpador específico para pisos de porcelanatos, mármores e granitos. É neutro e isento de substâncias
abrasivas ou cáusticas. Pode ser aplicado diariamente para limpeza e conservação do brilho sem perigo de
causar manchas. Deixa o ambiente com agradável cheirinho de limpeza.

LIMPADOR USO GERAL

PSX139

Limpador concentrado, biodegradável, neutro de baixa formação de espuma que evita desperdício de
água para enxague. Indicado para qualquer lugar, interno ou externo, industrial, comercial ou institucional. Facilita a limpeza de aço inoxidável, armários, móveis e peças de madeira, pisos de cozinhas, banheiros, azulejos, plásticos, fórmicas e outras superfícies laváveis em geral.

LIMPADOR MULTIUSO

PSX157

Limpador pronto para uso de superfícies de madeira, metal, vidro, cerâmicas, fórmicas, plásticos e outros.
Ideal para limpeza leve e diária em escritórios, refeitórios, lojas, etc.

LIMPEZA PESADA

PSX119

Detergente neutro, super concentrado, para limpeza em geral, interno ou externo, industrial, comercial
ou institucional. Remove com facilidade óleo e graxa de pisos e equipamentos em oficinas e garagens sem
danificar faixas pintadas ou coladas.

REMOVEDOR DE CERAS

PSX162

Removedor de múltiplas camadas de acabamentos acrílicos, ceras, bases seladoras e impermeabilizantes
de pisos. Não danifica pisos vinílicos, odor suave e baixa formação de espuma. É de ação rápida com alto
desempenho na retirada de crostas nos pisos de mármores, granitos, granilites, cerâmica e outros.

REPELENTE D’ÁGUA PARA PEDRAS
(base solvente)

PSX182

Fluido impermeabilizante estável, com excelente repelência à água e óleo para materiais rígidos. Forma
película invisível que mantém o aspecto original da superfície evitando manchas e aderência de sujeiras.
Proporciona maior durabilidade as construções e materiais diversos. Indicado para madeira, concreto,
mármore, cerâmica, pedras e outros.

REPELENTE D’ÁGUA PARA PEDRAS
(base aquosa)

PSX183

Emulsão impermeabilizante formadora de película invisível que mantém o aspecto original da superfície
proporcionando maior durabilidade as construções e materiais diversos. Permite as superfícies tratadas repelir tanto água quanto óleo proporcionando proteção contra sujeiras e manchas. Indicado para Mármore,
pedra calcária, concreto/alvenaria, telhas, cerâmicas, azulejos, estuques, granitos e madeiras.

Visite nosso site e conheça todos os produtos que fabricamos. Consulte-nos ainda hoje!

