
APRESENTAÇÃO
É um produto com finalidade de selar e promover durabilidade e proteção ao micro revestimento após a 
aplicação

PREPARO E APLICAÇÃO
Aplicar a primeira demão de Quartzo laca-cera como selador com uma diluição de água a 50% (na propor-
ção de 1:1).

Assim que a demão do selador estiver seca (após 2 horas), aplicar mais duas demãos de Quartzo laca-cera 
com o produto puro (sem diluir), deixando secar entre as demãos. Pode-se realizar as aplicações com uma 
desempenadeira de espuma nova e limpa, realizar uma aplicação tipo encerado (semicircular ou cruzado), 
evitando deixar marcas ou de forma tradicional utilizando “mop” e enceradeira. O maior número de de-
mãos do Quartzo laca-cera aumenta a resistência superficial e a durabilidade do Cimento Queimado.

Importante: Após o Quartzo Laca-cera secar recomenda-se deixar o ambiente ventilando.

As superfícies podem ser lavadas com os produtos de limpeza domésticas habituais após 24 horas da aplica-
ção da última demão do Acabamento com o Quartzo Laca-cera.

DADOS TÉCNICOS
Composição:
Cera de polietileno, resina acrílica, aditivos químicos atóxicos e água.

Embalagem:
Quartzo laca-cera - frasco de 1 litro.

Consumo:
10m² por litro    

Temperatura de Trabalho:
Temperatura do ar entre 5°C e 35°C com umidade relativa do ar inferior a 80%.

Superfície de Aplicação:
Sobre o revestimento seco.

Liberação de Tráfego: 
Para tráfego de pessoas, com cuidado, após 24 horas de aplicada a última demão do Acabamento.
Para tráfego de pessoas ou apoiar móveis pesados aguardar 20 dias, do término da aplicação do Acaba-
mento. Todo tráfego, incluindo arraste de móveis e carrinhos, após 30 dias do término da aplicação do 
Acabamento.

QUARTZO LACA-CERA
USO INTERNO E EXTERNO

          



MANUTENÇÃO
Para garantir uma boa manutenção aconselha-se a reaplicação a cada 12meses para ambiente residencial 
e 6 meses para área de tráfego intenso, utilizando o produto diluído na proporção de 1 parte de Quartzo 
laca-cera para 4 partes de água (dessa forma 1 litro renderá 30m²).
Após 24 horas da aplicação do produto, a superfície pode ser lavada com o produto de limpeza habitual

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES
Para esclarecer qualquer dúvida, entre em contato com nosso Departamento Técnico.

Verificar as ferramentas de trabalho e equipamentos de segurança.
Utilizar luvas de borracha e óculos quando estiver utilizando o produto.
Manter fora do alcance de crianças e animais.
Em caso de contato com olhos ou pele lavar com água em abundância e persistindo a irritação,
procurar um médico.

Inalação: Levar a um ambiente fresco e ventilado.

Ingestão: Não provoque vômito, procurar um médico imediatamente, levando a embalagem do produto.

Descartar resíduos do material em estabelecimento autorizado, de acordo com lei ambiental vigente. 

ESTOCAGEM
Armazenar em local seco e arejado sobre estrados de madeira formando pilhas de até 1,50 m de altura na 
sua embalagem original fechada. 

Válido por 12 meses a partir da data de fabricação, desde que seguidas às orientações de armazenamento. 

A garantia de desempenho deste produto fica assegurada desde que o armazenamento, o preparo e aplica-
ção tenham sido realizados rigorosamente conforme as instruções da embalagem.


