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ABSOLUT
(Protetor Super Brilhante - Alta Resistência)

ABSOLUT  foi desenvolvido para prover um revestimento super brilhante ao piso, com elevada dureza e alta resistência 

ao pisoteio e tráfego, além de permitir regeneração opcional com enceradeira “HIGH SPEED” (acima de 1500 rpm).  

Excelente custo benefício. ABSOLUT confere ao piso um acabamento especial, anti-derrapante e com aparência de 

“brilho de molhado”, protegendo-o por longo tempo sem alterar seu aspecto natural.

COMPOSIÇÃO

Resinas acrílicas, polietilênicas e polipropilênicas, plastificantes, coalescente, agente nivelador,

agente espalhante, conservante.

ESPECIFICAÇÕES

Aspecto  - Líquido Leitoso

Cor  - Branco

Odor  - Característico

Densidade  - 1.00 - 1.10

Teor de não voláteis  - 20,0 a 21,50%

pH  - 8,5 a 9,5 (20º C)

Rendimento  - 60 a 80 m² por litro

INSTRUÇÕES DE USO

ABSOLUT deverá ser aplicado em piso rigorosamente lavado com REMOJET ou ACRILESS, de acordo com  as instruções 

no rótulo, para a remoção de ceras ou impermeabilizantes aplicados anteriormente. Por ser um produto “dois em um”,  

dispensa o uso de base seladora porém, dependendo  do caso e a critério do aplicador poderá ser  usado BASIC como 

selador, para proporcionar um revestimento ainda mais resistente. Para aplicação coloque ABSOLUT em um balde,  

mergulhe o pano ou mop; elimine o excesso do produto torcendo o pano ou espremendo  o mop. Com o auxílio de um 

rodo, passe o pano umedecido por todo o piso. A aplicação do produto deverá ser feita preferencialmente em um único 

sentido em cada demão e de maneira lenta e uniforme. Recomenda-se que se evite a operação de “ida e volta” do pano 

durante a aplicação pois isto poderá causar formação de espuma e consequentemente marcas no piso. Normalmente 

três camadas de ABSOLUT são suficientes para obtenção de um filme duro e brilhante de excelente durabilidade. As 

camadas devem ter sua aplicação cruzada nas seguintes. O intervalo entre as aplicações das camadas deverá ser de no 
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mínimo 30 minutos, para evitar o aparecimento de estrias ou “marcas de pano”, motivadas pela dissolução da camada 

anterior não suficientemente seca.

CONSERVAÇÃO

Utilizar limpador regenador de brilho SUNNYCLEAN na diluição de 1:20 partes de água ou limpador desinfetante 

aromatizante AROMFIX na mesma diluição.

REGENERAÇÃO/REFORÇO  -  De tempos em tempos recomenda-se a regeneração do revestimento utilizando-se uma 

enceradeira “HIGH SPEED”  (acima de 1500 rpm) para eliminar eventuais riscos ou desgaste e recuperar o brilho. No 

caso de não existir tal equipamento, a mesma regeneração poderá ser obtida com a aplicação de uma nova camada 

de ABSOLUT.

APRESENTAÇÃO  - O produto vem acondicionado em caixas com duas bombonas de 5 Litros cada

ou em Caixas com 12 frascos de 1 litro.

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA/MS Nº 25351763317201081.

Autorização de Funcionamento n° 3.02711.4

N.B. - Esclarecimentos adicionais sobre o produto poderão ser fornecidos através dos  telefones (16) 3626-7898 / 3626-3923


