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DESCRIÇÃO
O Sistema StainReax é um revestimento
composto por produto colorante reativo, à
base de ácido usado para manchamento
decorativo em concreto novo ou velho.
StainReax reage quimicamente com
concreto curado para fornecer uma cor
translúcida, permanente, com um efeito
marmorizado sutilmente sombreado,
semelhante à aparência envelhecida de
pedra natural. O Stain Reax é único em
seu aspecto manchado, colorido, natural e
discreto.
A aplicação do verniz Duralan RL25,
fornece ao revestimento uma excelente
resistência a abrasão e UV.
O sistema foi desenvolvido tanto para
áreas externas como internas criando uma
superfície durável e resistente quando
aplicado corretamente.
CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS
 As manchas do StainReax são
permanentes: Reagem quimicamente
com o concreto, desde que conservado
adequadamente.
 Estável a UV: uma vez seco e selado, as
manchas coloridas no concreto
formadas pelo StainReax permanecem
estáveis e resistentes ao tempo a luz
solar por anos.
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 Uma ampla gama de cores: O
StainReax pode ser aplicado em várias
diluições e combinações oferecendo
uma infinidade de cores e tons
proporcionando pisos com efeitos
diversos e elegantes.
 Facilidade de aplicação: O Stain Reax
não requer qualquer neutralização
química ou mão de obra intensiva para
esfregar o piso. Uma vez seco, ele
simplesmente pode ser enxaguado
cuidadosamente e quando secar,

aplicar o Duralan RL25. Um terço do
trabalho é eliminado.

ALGUMAS APLICAÇÕES TÍPICAS
 O StainReax pode ser aplicado em
qualquer superfície de concreto limpo
e curado. O StainReax, com suas várias
cores, depois de aplicadas se tornam
uma parte permanente do concreto
com beleza durável.
 A manchas criadas pelo StainReax são
p e r fe i t a s p a ra a p l i c a ç õ e s e m
interiores, tais como garagens, porões,
salas de exposições e áreas de estar,
lojas e restaurantes bem como
aplicações externas tais como pátios,
calçadas e superfícies de concreto
onde um aspecto de piso manchado e
antigo são necessários esteticamente.
 Aplicações residenciais ou comerciais,
Hotéis, saguão, Pisos de restaurantes,
Salas de exposições, Pátios, Pisos de
garagens, Grandes projetos comercial,
Calçadas entre outros.
LIMITAÇÕES
 Aplicações periódicas de Microtop
Plus (cera) são recomendadas para
aumentar a durabilidade do sistema.
 R e a p l i c a ç ã o d e D u ra l a n R L é
recomendado em áreas de uso
intenso, quando se notar perda de
brilho acentuado e inicio de desgaste
aparente.
Importante estar atento para que o
desgaste do verniz não alcance o
manchamento do StainReax.
 Use somente em áreas com ventilação
adequada.
 A seleção de cores é limitada para
aplicações em áreas externas. Não
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recomendamos StainReax nas cores
azul ou verde para áreas externas e
aonde a transmissão de vapor ou água
são um problema permanente
 Aplicações interiores.
 O concreto tingido/manchado com
StainReax deve ser protegido de
qualquer fonte de água ou humidade
excessiva.
 O StainReax deve ser aplicado somente
por profissional
SISTEMA
O sistema STAINREAX consiste na seguinte
estrutura:
STAINREAX
Produto que reage com o concreto
formando manchas coloridas de forma
orgânica e agradável visualmente.

EMBALAGEM
Bombona de 6 Kg
Consumo médio recomendado:
0,40 g/m² por demão (recomendado 3
demãos)
ETAPAS DE APLICAÇÃO
Consultar Guia de aplicação do Stain Reax
CUIDADOS GERAIS, LIMPEZA E
PRECAUÇÕES
Não aplicar o produto com a superfície
suja ou húmida, toda superfície deve
estar devidamente limpa, porosa e seca,
isenta de pó ou qualquer outro tipo de
sujeira.

Consumo médio recomendado:
20 a 24 m²/Kg ou litro.

Em caso de superfícies engorduradas ou
com graxa, remover primeiramente a
sujeira com água e em seguida lave com
P ro c l e a n e r D e s e n g o rd u ra n t e &
Desengraxante, enxaguar e esperar secar
completamente e aplicar o StainReax
mínimo 24 horas de secagem.

DURALAN RL25
(Verniz MMA)

Use ventilação eficiente a fim de
proporcionar uma secagem segura.

Verniz monocomponente a base de
metilmetacrilato.

Descartar os utensílios de aplicação de
forma adequada, ou limpe
cuidadosamente com água e sabão.

EMBALAGEM
Bombona de 6 Kg

EMBALAGEM
Lata de 18 Kg ou Galão de 4 Kg.
Consumo médio recomendado:
0,100 kg/m2 por demão (recomendado 3
demãos)
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proporcionar maior proteção e
durabilidade.

Armazenar o produto em ambientes
abrigados, ventilados e com temperatura
máxima de 40oC. Vida útil do StainReax
armazenadas no frasco original é de um
ano sem perda de atividade.
Evitar o contato com os olhos e pele.
Evite inalar o pó no ar, e usar proteção
adequada para os olhos e mãos. Em caso
de contato com os olhos, lave
imediatamente com água durante 15
minutos e procure assistência médica. Em
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caso de ingestão, procure um médico
imediatamente
Produto quando aplicado emana vapores
que devem ser evitados com o uso correto
de EPI’s, como máscaras, e respiradores,
mantendo uma boa ventilação durante a
aplicação.
Manter longe do contato de crianças e
animais.

NÃO PROVOCAR VOMITO, MANTENHA
FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E
ANIMAIS DOMÉSTICOS.
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