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CONCRETE SURFACE FINISH 
Impermeabilizante Acrílico Base Aquosa para Superfícies 

 

Propriedades: 

CONCRETE SURFACE FINISH é um impermeabilizante base aquosa com resinas acrílicas, desenvolvido para 

proteger e dar brilho às superfícies. É recomendado para aplicação em áreas externas e internas de pisos e 

paredes de concreto, cimento, tijolos, cerâmicas, pedras em geral (mineira, ardósia, Miracema, carranquinha, 

etc), telhas e artefatos de concreto. CONCRETE SURFACE FINISH é formulado com resinas acrílicas de base água, 

com 20% de sólidos não voláteis em acrílico. Devido a esta característica, é ideal para áreas externas, pois resiste 

às intempéries, protegendo as superfícies contra as sujidades em geral como; limo, terra, fuligem, oleosidades, 

evitando a umidade e o desgaste natural, aumentando a vida útil dos pisos e superfícies. O filme não reemulsifica 

em presença de água. CONCRETE SURFACE FINISH substitui com vantagens as resinas base solvente. Por não ser 

inflamável e apresentar baixo odor, é mais seguro ao usuário e ao meio ambiente. CONCRETE SURFACE FINISH 
pode ser removido com o removedor não inflamável e solúvel em água STRIPPER PREMIUM. 

Instruções de uso: 

A superfície deve estar totalmente limpa, isenta de pó, areia, terra, ceras, resinas, gorduras, graxa ou qualquer 

tipo de sujidade e umidade. Após a lavagem da superfície, deixe secar por 24 horas antes de aplicar o produto. 

Não necessita de selador. Aplicar o CONCRETE SURFACE FINISH puro, em superfícies rústicas usando rolo de lã de 

carneiro de pêlo curto ou trincha, e em superfícies lisas a aplicação deve ser feita com mop acabamento, em 

telhas deve ser feito a aplicação com pulverizador. Aplicar de 1 a 3 camadas finas e uniformes de CONCRETE 

SURFACE FINISH dependendo da porosidade e irregularidade da superfície, com tempo de secagem de 40 minutos 

ou mais entre as camadas. Liberação para tráfego leve de 1 hora e tráfego pesado 48 horas após a aplicação. A 

remoção do CONCRETE SURFACE FINISH no piso pode ser feita com uma solução 1:5 do removedor STRIPPER 

PREMIUM Obs: Evite aplicar CONCRETE SURFACE FINISH em áreas externas em dias úmidos ou chuvosos. Aplique 

camadas finas e uniformes. Rendimento médio por camada de 18 a 30m² por litro de CONCRETE SURFACE FINISH 
dependendo do processo de aplicação e da porosidade da superfície. 

Dados Técnicos: 

Aparência: Líquido Leitoso 

Cor: Branco - Creme 

Odor: Característico 

pH: 7,5 - 9,5 

Peso específico: 0,995 - 1,025 g/cm³ 

Viscosidade: 1,0 - 10,0 cps 

Teor de ativos: 21,0 - 23,0% 

Registro do 

Ministério da Saúde: 

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA N°: 

25351.047513/2011-96 

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. 


