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DESCRIÇÃO

MicroTop Plus Acetinado é uma cera de alto sólidos e baixo odor, formulada com
matérias primas finamente selecionadas.

O MicroTop Plus Acetinado foi desenvolvido como uma cera para proteção de
revestimentos monolíticos, cerâmicas e madeira afim de proporcionar maior proteção e
durabilidade.

APLICAÇÕES E VANTAGENS DO PRODUTO

Proteção de revestimentos monolíticos, cerâmicos e madeira.

Vantagens:

• Aspecto acetinado;
• Excelente durabilidade;
•  Odor suave;
• A alta concentração de sólidos da formulação conferem ao produto maior 

durabilidade ao longo do tempo;
• Aumenta a resistência a arranhões, e marcas pretas proveniente de saltos de 

sapato;
• Não amarela com o tempo;
• Aplicação rápida.

PROPRIEDADES DO PRODUTO

Propriedade Valor
Observações /
Metodologia

Aspecto Líquido translucido branco

Odor Leve odor de solvente

Densidade 1,01 a 1,03 g/cm3

PH 8,6 a 8,9

TNV 16,5 % (1g / 2h / 110oC)

VOC 0.95 %

Brilho 60o 22 a 28

Efeito antiderrapante 0,30 µ DIN 18032

Dureza 80 g DN 14 02 00 0

Obs. As propriedades físicas acima foram medidas de acordo com os padrões referidos.
Todos os valores são gerados a partir de testes em laboratório. Sujeito a variações
decorrentes de fatores ambientais.
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*O tempo de trabalho pode variar dependendo das condições do ambiente e da
superfície. As bases de temperaturas são referentes a resina, substrato e temperatura do
ar.

EMBALAGEM  

Bombonas de 6 litros

Rendimento:
150 m2 por demão
É recomendada a aplicação de no mínimo duas demãos.

Obs. O rendimento dependerá das condições do substrato. Valores médios fornecidos a

título indicativo.

MISTURA E APLICAÇÃO:
É recomendada a aplicação de duas ou mais camadas médias com o auxílio de um MOP 
ou aplicador apropriado. Aplicar camadas adicionais até a obtenção do acabamento 
desejado em intervalos de 45 minutos a 1 hora, tempo de secagem entre camadas. 
Temperatura, umidade e ventilação podem afetar o tempo de secagem. A cura completa 
é de 24 horas.

Reaplicação:
Limpar muito bem a área e aplicar uma ou mais camadas médias com o auxílio de um 
MOP ou aplicador apropriado. Aplicar as camadas em intervalos de 45 minutos a 1 hora, 
tempo de secagem entre camadas. 
Renovação:

Remover a cera antiga utilizando o ProCleaner Detergente Alcalino e aplicar duas ou mais

camadas médias com o auxílio de um MOP ou aplicador apropriado. Aplicar camadas

adicionais até a obtenção do acabamento desejado em intervalos de 45 minutos a 1

hora, tempo de secagem entre camadas. Temperatura, umidade e ventilação podem

afetar o tempo de secagem. A cura completa é de 24 horas. 

PRECAUÇÕES

Não diluir a cera para aplicar;
Não aplicar em temperaturas menores que 10oC;
Não armazenar em geladeira ou refrigerador;
Não retornar o Microtop Plus a embalagem original após retira-la para uso;
Aplicar com ventilação adequada;
Evitar o contato com os olhos e pele, utilizar 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  VÔMITO, MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS 
DOMÉSTICOS.
A limpeza das ferramentas devem ser feita com água.

Manutenção do Revestimento:

Vide Manual  de Bom Uso e Conservação para revestimentos Miaki.
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