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Especialidades

QUIMITOK E
INDICADO PARA:

Cera acrílica com emulsão aquosa de 
poliuretano, para; a manutenção e 
conservação de pavimentos.

CARACTERÍSTICAS:

Produto de protecção e manutenção de Produto de protecção e manutenção de 
pavimentos, eficiente e de acção 
prolongada. O QUIMITOK E apresenta 
várias vantagens:
1. Deixa as superfícies resistentes a 1. Deixa as superfícies resistentes a 
manchas, marcas de sapatos, derrames 
de água, cerveja e outras bebidas 
alcoólicas, etc.
2. É de fácil aplicação; mantém os 
pavimentos bonitos e brilhantes, mesmo 
durante longos períodos de utilização;
3. Os locais de maior desgaste podem 3. Os locais de maior desgaste podem 
ser recobertos facilmente, mantendo 
uma aparência e protecção uniformes.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Devido à sua formulação, o produto é recomendado Devido à sua formulação, o produto é recomendado 
para uso em todos os pavimentos (cimento, ladrilhos, 
mármores, tijoleiras, linóleo, vinil, etc.) sujeitos a 
intenso desgaste, onde a sua aparência seja importante 
e a sua manutenção facilitada, nomeadamente: escolas, 
hospitais, edifícios públicos, entre outros.

MODO DE EMPREGO

Remover e limpar toda a espécie de ceras e gorduras Remover e limpar toda a espécie de ceras e gorduras 
acumuladas. De seguida enxaguar e deixar secar bem. 
Usando um aplicador, esfregão ou esponja, bem 
impregnada de produto, distribuir uma camada numa 
só direcção. Deixar secar mais ou menos 20 minutos, 
conforme as condições atmosféricas.
Recomenda-se aplicar 2 ou 3 camadas de produto, para Recomenda-se aplicar 2 ou 3 camadas de produto, para 
se obter bons resultados.

ESPECIFICAÇÕES

Aspecto/Cor: Líquido leitoso
pH (20 ºC): 9,0 – 10,0
Densidade (20 ºC): 1,02 – 1,06

PRECAUÇÕES

Não requer precauções especiais de manuseamento.Não requer precauções especiais de manuseamento.

ARMAZENAGEM

Não requer cuidados especiais de armazenagem, 
bastando guardá-lo na embalagem original, 
devidamente fechada.
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