
 

 

BIOPLUS 
Cera Polimentável à base de Carnaúba 

 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
BIOPLUS é uma cera polimentável à base de carnaúba que proporciona brilho, alta 
resistência ao desgaste, sem deixar a superfície escorregadia, além de ter alto 
rendimento, ser de fácil aplicação e manutenção. Pode ser usada em qualquer tipo de 
piso, mas destaca-se principalmente quando aplicada em madeira.  
 

 
RECOMENDAÇÕES DE USO 
BIOPLUS deve ser utilizado puro, aplicado com pano limpo e seco, com intervalo de 40 
a 50 minutos entre as aplicações. Recomendamos a aplicação de 2 a 3 camadas, 
dependendo da porosidade do piso. O retoque final é dado com o auxílio de uma 
enceradeira. Seu rendimento em média é de 70m2 por litro. Para alcançar uma plena 
performance do produto, é necessário que o piso esteja totalmente limpo e seco, pois a 
sujidade e a umidade interferem no brilho. 
 

 
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 

 Aparência: liquido turvo, levemente creme, de odor característico. 
 pH: 8,5 – 9,5 
 Teor de não voláteis (%): 13,0 a 15,0 
 Densidade: 1,015 a 1,030 g/cm3 
 Viscosidade: 20 – 30 cps 

 

 
SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DE BIOPLUS 
Loja de materiais de construção, lojas de revendas de pedras, casas de tintas, fábricas, 
shoppings, supermercados, escritórios, hotéis, restaurantes e etc. 
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