
 

 

 
 

HC - Ceraflex Silver  
 

Cera Impermeabilizante auto brilho HS – Sem Perfume    
 

Código Embalagem Peso /Kg 
680519 4 X 5 L 20,0 

PROPRIEDADES:  

Possui baixo odor ideal para uso em Hospitais e 
Clínicas.  

Baixo custo e alto rendimento: 60 a 80 m2 por litro 
por de mão, quando utilizada corretamente. 

Resiste ao alto tráfego de pessoas segura com 
propriedades anti derrapante. 

UTILIZAÇÃO:  

É indicado como cera impermeabilizante 
acrílica para pisos laváveis como ardósia, 
granilite, paviflex, linoleum, granilite e piso 
cerâmico e concreto ideal para Hospitais e 
Clínicas.  

 

 
INSTRUÇÕES DE USO: 
 
Aplicação nova:  

Remover a cera antiga e secar bem o piso e com o auxílio de um pano limpo ou equipamento próprio, aplicar de 
3 a 5 camadas de HC - Ceraflex Silver puro em um único sentido. Deixar secar por 20 a 40 minutos a cada 
camada aplicada. Em pisos porosos como granilite, cerâmica, linoleum, concreto, é recomendada a aplicação de 
02 camadas de Base impermeabilizante HC - Selaflex. Para prolongar a vida útil utilizar o sistema de polimento 
HS. 

COMPOSIÇÃO:  
 
Polímero Acrílico, Cera de Polietileno de Alta Densidade, Cera de Polipropileno, Polímeros, Plastificante, Agente 
Emulsionantes, Tensoativo Fluorado, Niveladores, Conservante e Veículo, teor de sólidos 24%.. 

 
ESPECIFICAÇÃO:   
 
 
 
 

ASPECTO: Líquido opalescente 
COR: Branco 
pH (puro): 8,0 – 9,0 
DENSIDADE (25°C): 1,00 a 1,02 g/ml 
  

PRECAUÇÃO:  
 
ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS  
CUIDADO: Perigoso se ingerido ou inalado. Irritante para os olhos e mucosa. 
 
Evite contato com os olhos. Caso ocorra, lave-os com água corrente em abundância, persistindo a irritação, 
procure cuidados médicos. 
Em caso de ingestão acidental, leve a vítima a um Serviço Médico ou Centro de Intoxicação mais próximo, 
levando consigo a embalagem ou rótulo do produto. Evite contato prolongado com o produto. Não dê nada por 
via oral a uma pessoa inconsciente. Não remova o produto de sua embalagem original. As embalagens vazias 
não devem ser reutilizadas. Centro de Atendimento de Toxicologia CEATOX/SP – FONES: 0800 - 148.110 ou 
(11) 3066-5771. 
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