
 
 
        
 

Wax Selaflex AE 
Impermeabilizante – Área Interna e Externa    
Uso institucional 
CÓDIGOS E EMBALAGENS: 
206532 CX 4x5L (20,2kg) 
205585 BB 30L (30,3kg) 

   
 

PROPRIEDADES 
 
Wax Selaflex AE não é inflamável, pois é à base de água. Possui resistência ao tráfego pesado.  Possui baixo custo e alto 
rendimento, 40 a 80 m2 por litro quando utilizado corretamente. 

 

 
UTILIZAÇÃO  
 
É indicado como impermeabilizante acrílico de ardósia, granilite, paviflex, piso de cimento, tijolos, pedras 
naturais, cerâmicas e telha.  
 
 
INSTRUÇÕES DE USO 
 
Aplicação nova:  

Remover a cera antiga e aguardar até secar bem, aplicar de 2 a 4 camadas em um único sentido do Wax Selaflex AE 
puro. Deixar secar por uma hora cada camada aplicada. Em local de tráfego de empilhadeiras aguardar 10 horas antes de 
retomar as atividades.  

Para superfície irregular como pedra e telhas, aplicar diluído a 50% com auxílio de um pulverizador.  

Atenção: Não deixar o pulverizador sujo com produto. Após o término, lavar bem.  

 
COMPOSIÇÃO 
 
Polímero acrílico, plastificante, nivelador, preservante e água. 

 
ESPECIFICAÇÃO    
 
 
 
 

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

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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