FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

MICROTOP PLUS
Revisão: Jan/2017

DESCRIÇÃO
O MICROTOP PLUS é uma cera de alto sólidos, baixo odor e alto brilho, formulada
com matérias-primas finamente selecionadas.
O MICROTOP PLUS foi desenvolvido como uma cera para proteção de
revestimentos monolíticos, cerâmicas e madeira afim de proporcionar maior proteção
e durabilidade.
PRINCIPAIS USOS E APLICAÇÕES
Proteção de revestimentos monolíticos, cerâmicos e madeira.
VANTAGENS
•
•
•
•
•
•
•
•

Excelente Brilho;
Não necessita de enceradeira;
Excelente durabilidade;
Odor suave;
Alta concentração de sólidos da formulação, conferindo ao produto maior
durabilidade;
Aumenta a resistência contra arranhões e marcas pretas, proveniente de saltos
de sapato;
Não amarela com o tempo;
Aplicação rápida.

EMBALAGEM
Bombona com 6 litros.
Rendimento:
150m2 por demão.
Valores médios fornecidos a título indicativo.
Obs.: O rendimento irá depender da porosidade do substrato.
PROPRIEDADES DO PRODUTO
Aspecto

Líquido translúcido branco

Odor

Leve odor de solvente

Densidade (20ºC)

1,03 a 1,04 g/cm3

PH

8,0 a 8,2

VOC

0,95%
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ETAPAS DE APLICAÇÃO
Revestimento: Aplicar duas ou mais camadas médias, utilizando um MOP ou
aplicador apropriado. Aplique camadas adicionais até à obtenção de brilho desejado.
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Reaplicação: Limpar muito bem a área e aplicar uma ou mais camadas médias
utilizando um MOP ou aplicador apropriado.
Renovação: Remover a cera do piso utilizando o PROCLEANER DETERGENTE
ALCALINO. Aplicar duas ou mais camadas médias utilizando um MOP ou aplicador
apropriado. Aplique camadas adicionais até à obtenção de brilho desejado.

Obs. Aplicar as camadas em intervalos de 45 min a 1 hora, tempo de secagem entre
camadas.
Temperatura, umidade e ventilação podem afetar o tempo de secagem. A cura
completa se dá em 24 horas.

CUIDADOS GERAIS, LIMPEZA E PRECAUÇÕES
Não diluir a cera para aplicar!
Não aplicar em temperaturas menores que 10ºC!
Não armazenar em geladeira!
Não devolver o MICROTOP PLUS para embalagem original após retir para uso!
Aplicar com ventilação adequada. Evitar o contato com os olhos e pele. Utilize 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 caso de ingestão, procure um médico
imediatamente.
NÃO PROVOCAR VOMITO, MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E
ANIMAIS DOMÉSTICOS.
NUNCA APLIQUE PRODUTO SOBRE SUPERFÍCIES AQUECIDAS.
A limpeza das ferramentas devem ser feita com água.
MANUTENÇÃO DO PISO
Vide MANUAL DE MANUTENÇÃO E BOM USO dos revestimentos Miaki.

RM Revestimentos
Av. Humberto de Alencar
Castelo Branco, 1.260
09850-300 – SBC / SP

Contato
Tel: 11 2164 4300
vendas@miaki.com.br

www.miaki.com.br

Ficha Técnica de Produto – MicroTop Plus - 2

