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PRO SHINE 
Acabamento Acrílico 

Propriedades: 

PRO-SHINE é um acabamento de base acrílica de alto brilho, antiderrapante e transparente desenvolvida 

para aplicações onde se deseja um piso brilhante, de fácil manutenção e de baixo custo. 

PRO-SHINE é recomendado para áreas de pequeno e médio porte com baixo tráfego: hotéis, residências, 

escritórios, consultórios e estabelecimentos comerciais, em vários tipos de pisos como: paviflex, borracha, 
cerâmica, granilite, marmorite, lajotas, etc. 

Instruções de uso: 

- A superfície deve estar limpa, isenta de acabamentos e sujidades em geral. Recomendamos utilizar 

SPARCLEAN, segundo as instruções de uso. 

- Aplicar PRO-SHINE puro, com auxílio de mop aplicador ou pano. Aplicar de 04 a 06 camadas uniformes, 

com 30 minutos de secagem entre as camadas. O rendimento por camada é de 70 a 90 m2 por litro, 

dependendo da porosidade da superfície. 

Manutenção diária: 

- Remover pó e areia com vassoura ou mop pó. 

- Limpar o piso com detergente neutro DAMP MOP diluido 1:40 em água, com auxilio de pano, mop úmido 

ou máquina conservadora (enceradeira industrial) com disco de limpeza (macio) para não danificar o brilho 

do acabamento. 

- Reaplicar mensalmente ou conforme a necessidade. Antes de uma reaplicação de PRO-SHINE, o piso deve 

estar limpo e seco. 

Dados Técnicos: 

Aparência: Líquido leitoso 

Cor: Creme - Bege 

Odor: Característico 
pH: 7,50 - 9,50 

Peso específico: 0,990 - 1,020 g/cm³ 

Viscosidade: 1,0 - 10,0 cps 

Teor de ativos: 12,5 - 14,5 % 

Registro do 

Ministério da Saúde: 
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA N° 

25351.381348/2010-18 

Garantia: 

Produção moderna e rigoroso controle de laboratório asseguram qualidade uniforme por todo o tempo. 

Assim, todos os produtos manufaturados pela Spartan do Brasil são garantidos para a total satisfação do 

usuário. 

http://www.spartanchemical.com/

