
 

 

CHEMBASE EX 
SELADOR E ACABAMENTO PARA ÁREA EXTERNA 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
CHEMBASE EX é um impermeabilizante e acabamento à base de água, desenvolvido 
especialmente para áreas de baixo e médio tráfego, podendo ser utilizado inclusive em 
áreas externas. Excelente resistência a água e riscos, podendo ser utilizado em pisos 
como pedras naturais, concretos, cimento polido, cerâmicas, granilites, granito natural, 
entre outros. Oferece boa aderência inclusive em pisos de baixa porosidade. 
 
CARACTERÍSTICAS  

 Simples e fácil de aplicar 
 Secagem rápida – 1 a 2 horas entre camadas 
 Elimina poeira proveniente da abrasão do concreto 
 Auxilia a cura do concreto (ASTM C 309) 
 Protege os pisos de concreto, aumentando sua vida útil. 
 Seguro. Não inflamável 
 Excelente adesão 
 Não contém solvente 
 Não agride o meio ambiente. 

 

RECOMENDAÇÕES DE USO 
CHEMBASE EX deve ser utilizado puro sobre a superfície totalmente limpa e seca. 
Evitar aplicações em dias extremamente frios, úmidos ou chuvosos. O rendimento 
aproximado é de 20 a 40 m2 por litro, dependendo da porosidade da superfície. A 
superfície deve estar totalmente limpa, isenta de pó, areia, qualquer outra sujidade, 
devendo aguardar 24 horas após a lavagem para receber o tratamento. Aplicar duas 
camadas do CHEMBASE EX com auxílio de mop aplicador apropriado e aguardar 
secagem no período de uma a duas horas entre camadas.  
Observação: Este produto não deve ser aplicado em pisos vinílicos, de borracha ou 
similares. 
 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
 Aparência: Líquido branco leitoso 
 pH: 8,0 – 9,0  
 Teor de ativos: 18 – 22%  
 Peso Específico: 1,015 – 1,025 g/cm3 
 Viscosidade: 10 – 20 cps 

 



 

 

PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.263605/2017-15 
 

SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO CHEMBASE EX 
Indústrias elétricas, eletrônicas, indústrias farmacêuticas, atacados, clubes de vendas, 
áreas de estocagem, depósitos e áreas alimentícias (não úmidas). 
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