
FICHA TÉCNICA

APRESENTAÇÃO:
BASE SELADORA é um produto para nivelar pisos porosos. Recomendado para mármore, granito, granilite, pa ex e lajotas não cadas.

MODO DE USAR:
Produto pronto para uso, não necessita de diluições.
Aplicar o produto com aplicador de ceras em camadas .  
Deixar secar de 30 a 40 minutos e repetir o processo se necessário.

PROPRIEDADES: 
Fácil aplicação; 
Penetra profundamente nos poros e adere te protegendo o piso; 
Apresenta bom nivelamento formando uma superfície plana e uniforme; 
Apresenta rendimento de 60 a 80m²/L.

PRECAUÇÕES:
Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o 
rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso 
de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e procure um Serviço de Saúde ou Centro de Intoxicações, levando a embalagem ou o rótulo do 
produto. Armazenar o produto em temperatura ambiente, protegido do sol e do calor.

CUIDADOS: 
Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Não misturar com outros produtos. Manter o produto em sua embalagem 
original. Não reutilizar as embalagens.  CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

COMPOSIÇÃO: 
Polímeros acrílicos, resina nivelante, emulsionante, te, conservante e água.

DADOS TÉCNICOS: 

9001ISO 

EMPRESA CERTIFICADA

BASE SELADORA  
SELADOR

ASPECTO:

COR:

ODOR:

pH:

Densidade:  

Sólidos em estufa: 

Produto saneant ANVISA: 

Líquido leitoso

Branca

Característico

8,5 ± 0,5 

1,0325 ± 0,0175

16,0 ± 0,5 

25351060184201331
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