Spartan do Brasil Produtos Químicos Ltda.

SHINEFLOOR
Selador e Acabamento
Propriedades:
SHINEFLOOR é um selador e acabamento acrílico em um único produto. Oferece proteção, economia e facilidade de
aplicação. Indicado para áreas de médio e pequeno tráfego como residências, escritórios, clínica, áreas comerciais, etc.
SHINEFLOOR é aplicável em paviflex, mantas vinílicas, borrachas (plurigoma), granilite, marmorite, ardósias e outros
tipos de pedras. Devido a suas características de baixa tensão superficial, SHINEFLOOR auxilia a penetração nos poros,
proporcionando maior aderência, nivelamento, alto brilho e transparência, realçando a cor natural do piso e facilitando a
limpeza diária.
Instruções de uso:
Aplicação:
- A superfície deve estar totalmente limpa, livre de ceras velhas, acabamentos, sujidades em geral, umidade e pó.
- Após a limpeza preliminar, deixe o piso secar por um período mínimo de 01 (uma) hora.
- Aplicar SHINEFLOOR em camadas finas e uniformes, utilizando mop aplicador.
- Recomendamos aplicar 6 camadas para garantir maior durabilidade e proteção ao piso, com 30 a 45 minutos de
secagem entre as camadas. O rendimento por camada é de 70 a 90 m² por litro, dependendo da porosidade da

superfície.
Manutenção:
- Para uma manutenção diária, retirar o pó com mop tratado com produto DUST MOP ou uma vassoura de pêlo, lavar o
piso utilizando detergente neutro DAMP MOP ou FINISH CLEANER utilizando mop úmido ou máquina conservadora low
speed e disco de limpeza diária.
- Enxaguar.
- Para renovar o brilho sem reposição de camadas, após o piso lavado e seco, polir com máquina low speed ou high
speed com disco pêlo de porco, pulverizando o produto SPRAYBUFF para melhores resultados.
- Mensalmente ou quinzenalmente, de acordo com o desgaste, faça uma limpeza profunda no piso utilizando o produto
MULTI SURFACE CLEANER ou DA 17 diluído 1:40.
- Utilize uma máquina low speed com disco de limpeza profunda.
- Enxágue bem e deixe o piso secar por 45 minutos e aplique 1 ou mais camadas conforme o desgaste.
Dados Técnicos:
Aparência:
Cor:
Odor:
pH:
Peso específico:
Viscosidade:
Teor de ativos:

Líquido Leitoso
Branco - Creme
característico
7,5 - 9,5
1,009 - 1,022 g/cm³
1,0 - 10,0 cps
20,5 - 22,5 %

Registro do
Ministério da Saúde:

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA N°
25351.404610/2010-18

Garantia:
Produção moderna e rigoroso controle de laborátorio asseguram qualidade uniforme por todo o tempo. Assim, todos os
produtos manufaturados pela S
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