1 – Lavar o piso com desengraxante, desengordurante ou removedor de ceras. O produto a ser usado,
dependerá da sujeira preexistente. Enxaguar com água em abundância.
2 – Em seguida lavar o piso com ácido de limpeza (mais conhecido como ácido muriático, ou limpa pedra).
Deixar o produto agir sobre a superfície, por 10 minutos para tirar o brilho da cerâmica, e abrir os poros.
3 – Enxaguar com água em abundância e secar bem com panos limpos.
4 – Caso o piso não perca o brilho com a limpeza, é recomendado que abra os poros lixando a superfície.

1- UTILIZAÇÃO DO PRIMER EPÓXI: Misturar o produto P100/AG100PLUS, seguindo a proporção de 2:1
(duas partes de P100 e uma parte de AG100PLUS). Após a homogeneização perfeita dos dois produtos,
acrescentar o agregado mineral M200, na quantidade adequada para as correções necessárias (ficará
com uma consistência semelhante a uma argamassa). A reação química após a adição do AG100PLUS
é irreversível, portanto fazer misturas em pequena quantidade, suficiente para uso em 10 minutos (este
tempo pode variar de acordo com temperatura e umidade). Iniciar com a correção dos rejuntes. Esta
aplicação pode ser feita com bisnagas (tipo ketchup), ou espátula plástica (celuloide). Aguardar a
secagem. Aplicar uma camada do Primer Epóxi em toda a superfície, de modo a nivelar completamente
toda a área. A aplicação pode ser feita com um rodo, ou uma desempenadeira de aço lisa. Aguardar de 6
a 8 horas para a secagem do material.
2- VISTORIA DA ÁREA: Verificar se a correção foi feita perfeitamente. Se estiver com imperfeições, estas
devem ser corrigidas. Imperfeições positivas devem ser lixadas, e imperfeições negativas devem ser
preenchidas com Primer Epóxi (descrição acima). Qualquer imperfeição não corrigida nesta etapa,
comprometerá o resultado final.
3 – APLICAÇÃO DO ACABAMENTO: Abrir a embalagem do Liquid Color (componente A) e mexer
vigorosamente até a certeza de não ter ficado resíduos sólidos no fundo da lata. Acrescentar CB ou CBA
(componente B) e mexer de forma a homogeneização completa dos produtos. Mexer com auxílio de
furadeira em baixa rotação (400 – 500 RPM), ou manualmente por 5 minutos no mínimo. Seguir a
proporção de mistura constante no rótulo da embalagem. Fracione caso seja necessário para sua área.
Esse produto não pode ficar parado dentro da embalagem, assim que for acrescentado o CB ou CBA à
mistura, a reação química é irreversível. Misture quantidades a serem aplicadas em até 20 minutos (este
tempo pode sofrer variação pela temperatura e umidade).
3 – Após o produto ser espalhado com rodo serrilhado ou espátula dentada, sobre toda a superfície,
aguardar o início de eclosão das bolhas, e passar o rolo fura bolhas vagarosamente em toda a área.
Passar o rolo continuamente até estourar todas as bolhas.
4 – Após a secagem do revestimento (aproximadamente 24 horas), aplicar a WAX FINISH em toda a área,
com uma ferramenta adequada. Esse produto não deve ser esfregado no chão, mas, espalhado. Por ser
uma cera que seca rapidamente se for esfregada, ela fica “esticada” diminuindo o brilho do acabamento
final. Deve ser recomendado para o cliente manter o piso nestas condições. O local estará pronto para ser
entregue ao cliente. A liberação completa para uso ocorre em 7 dias, tempo da cura completa do produto
epóxi.
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1- Não recomendamos o uso de misturadores em alta rotação, pois acrescentam ar a mistura, causando
mais bolhas no piso liquido, que depois deverão ser removidas. Ficar atento à parte do produto que pode
ficar no fundo e/ou nas paredes do balde e não se misturar corretamente ao catalisador, ocasionando
partes do trabalho final, que permanecerão líquidas.
2- Evitar aplicação do material em situações de baixa temperatura somadas à alta umidade do ar. Não
aplicar o produto sobre superfície muito quente. Estes fatores podem alterar o resultado final do trabalho
realizado.
3- Ralos, móveis, louças sanitárias e rodapés devem ser protegidos com fitas adesivas antes do início da
aplicação dos produtos.

Telefones fixos - 11 4099-4518 / 4099-4519
Whatsapp - 13 98870-3519 / 11 95978-1702 / 11 98441-7668 / 11 96499-5843
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