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SHEEN 17 
Acabamento Acrílico High Speed 

Propriedades: 

SHEEN 17 é um acabamento high speed para pisos, indicado para áreas de médio e alto tráfego, tais como: 

supermercados, escolas, hospitais, clínicas, hotéis e áreas comerciais. 

SHEEN 17 produz excepcional durabilidade e transparência, realçando a aparência natural do piso, apresentando o 

desejado perfil wet look (brilho molhado), com características antiderrapantes. De fácil aplicação, SHEEN 17 

apresenta excelente cobertura e nivelamento, evitando a formação de bolhas e estrias. SHEEN 17 é versátil, pois 
pode ser aplicado e mantido, sem o uso de máquinas de alta rotação, atingindo altíssimo desempenho. 

Instruções de uso: 

- O piso deve estar totalmente limpo, isento de ceras, acabamentos e sujidades em geral, e sem umidade. 

- Para melhor proteção, durabilidade e maior reflexão do brilho, aplicar 2 camadas de selador SHINELINE SEAL, 

antes da aplicação do acabamento SHEEN 17. 

- Aplicar SHEEN 17 puro, em camadas finas e uniformes, com intervalo de 30 a 45 minutos entre as camadas. 

(Rendimento médio por camada 70 a 90 m² por litro), recomendamos de 3 a 6 camadas, dependendo das 

condições do piso e do tráfego. 

Manutenção: 

- Remover pó e areia do piso, com o auxílio de mop seco, recomendamos tratar o mop seco com DUST MOP. 

- Fazer a limpeza úmida com DAMP MOP ou FINISH CLEANER utilizando mop úmido ou lavadora automática com 

disco de limpeza(macio), para não danificar o acabamento. 

- Para restaurar o filme entre aplicações de SHEEN 17, utilizar os restauradores BOUNCE BACK ou SPRAYBUFF. 

- Quando necessário aplicar 1 ou mais camadas de SHEEN 17, cuidando para que o piso esteja extremamente 
limpo antes da aplicação. Recomendamos nesta limpeza profunda o uso do MULTI SURFACE CLEANER. 

Dados Técnicos: 

Aparência: Líquido Leitoso 

Cor: Branco a creme 

Odor: Característico 

pH: 7,5 - 9,5 

Peso específico: 1,010 - 1,040 g/cm³ 

Viscosidade: 1,0 10,0 cps 

Teor de ativos: 25,5 - 27,5 % 

Registro do 

Ministério da Saúde: 

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA N° 

25351.617667/2019-13 

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. 
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