
 
 
 
        
 

 

Megawax Silver 
Cera Imp ermeabilizante auto brilho HS  
CÓDIGOS E EMBALAGENS: 
191581 CX 4x5L (20,2kg) 
201428 BB 30L (30,3kg) 

 
 

PROPRIEDADES 
 

� Baixo custo e alto rendimento: 60 a 80 m2 por litro por de mão, quando utilizada corretamente. 
� Promove a restauração de pisos laváveis com equipamentos HS. 
� Tem grande resistência ao tráfego, 
� É resistente ao escorregamento mesmo após a restauração com enceradeira high speed.  

 
UTILIZAÇÃO  
 
É indicado como cera impermeabilizante acrílica para pisos laváveis como ardósia, granilite, paviflex, 
linoleum, granilite e pisos cerâmicos e concretos.  
 
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 Megawax Silver puro em um único sentido. Deixar secar por 20 a 40 minutos cada camada 
aplicada. Em pisos porosos como granilite, cerâmica, linoleum, concreto, é recomendada a aplicação de 02 
camadas de Base impermeabilizante Wax Selaflex AE. 

 
COMPOSIÇÃO 
 
Resina acrílica estirenada metalizada, cera de polietileno de alta densidade, Cera de polipropileno, polímeros, 
plastificante, agente emulsionantes, Tensoativo Fluorado, Niveladores, preservante e água. 

 
ESPECIFICAÇÃO    
 
 
 
 
 

ASPECTO: Líquido opaco 
COR: Branco 
pH (puro): 8,0 – 9,0 
DENSIDADE (25°C): 1,00 a 1,02 g/ml 
SÓLIDOS NÃO VOLÁTEIS: 17,0% min 

PRECAUÇÃO  
 
ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.  
CUIDADO: Perigosa a sua ingestão. 
Impeça o contato com os olhos, pele e roupa durante o manuseio. 
Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar imediatamente com água em abundância. 
Em caso de ingestão acidental, consultar imediatamente o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde 
mais próximo. Sempre que possível levar o rótulo ou embalagem do produto. Não dê nada por via oral 
a uma pessoa inconsciente. Não remova o produto de sua embalagem original. Evite contato 
prolongado com o produto. Não reutilize as embalagens vazias. Não misturar com água na embalagem 
original. Centro de Atendimento de Toxicologia CEATOX de São J. R. Preto/SP - Fone: (17) 210-5000 
R. 1380. 
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