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FICHA TÉCNICA                                         REFITEX CRYSTALLIS      

DESCRIÇÃO: 

Cera acrílica para conservação e proteção de pisos laváveis e com alto tráfego para 

sistema High Speed. Não indicado para pisos vitrificados. 

CAMPO DE APLICAÇÃO: 

Limpadoras, restaurantes, hotéis, indústrias, hospitais, clubes, etc. 

UTILIZAÇÃO: 

Cera acrílica para conservação e proteção de pisos laváveis e com alto tráfego. Sua 

formulação foi desenvolvida para formar um filme de molhado e deixá-lo resistente ao 

tráfego intenso e aos detergentes comuns.  

MODO DE USAR: 

Lavar o piso com REFITEX REMOVE conforme instruções de uso do produto, para 

remoção total dos tratamentos anteriores. Enxaguar para eliminar excessos e 

aguardar secagem total. Sobre o piso limpo e totalmente seco, aplicar REFITEX 

CRYSTALLIS puro, com mop apropriado. Em pisos porosos (Ex. Granilite, Marmorite) 

aplicar de 3 a 5 demãos. Em pisos menos porosos (Ex. Paviflex) aplicar de 2 a 4 

demãos. Em caso de pisos muito porosos, recomenda-se a aplicação prévia de 2 a 3 

demãos do REFITEX SELADOR. Aplicar as demãos em um único sentido. Esperar a 

secagem total de uma camada antes de aplicar a camada seguinte (o tempo estimado 

de secagem é de 20 minutos). Não caminhar sobre o piso úmido. 

VANTAGENS: 

- Anti-derrapante e auto-brilhante, dispensa o uso de enceradeira. 

- Seu alto teor de sólidos reduz o número de demãos necessárias para obtenção do 

brilho, reduzindo os custos de manutenção. 

- Aumenta a vida útil do piso devido a sua proteção. 

- Reduz a possibilidade de contaminação microbiológica. 

- Possibilita a manutenção com polidora tipo High Speed. 
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CARACTERÍSTICAS: 

FÍSICAS: 

Aparência:        Líquido leitoso 

Cor:         Branco 

Odor:        característico 

pH 100%:       8,0 – 9,0 

Densidade:        1,01– 1,03 g/mL  

Teor de sólidos:      18 – 20%    

COMPOSIÇÃO: 

Emulsão de polimeros acrílicos, anti-espumante, plastificante, tensoativo aniônico, 

coadjuvantes, preservativo e água. 

 

PRECAUÇÕES: 

- Manter afastado de crianças. 

- Não ingerir. Evitar contato com os olhos. Em caso de contato, lavar com água em 

abundância. Consulte um médico. 

 

EMBALAGEM: 

Bombona plástica com 5 litros. 

 

 

 

PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS. 

 


