
 

 

CHEMBRIL 
Acabamento Termoplástico Acrílico Low Speed 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
CHEMBRIL é um acabamento termoplástico acrílico com polímeros metalizados e 
polietileno, desenvolvida para conferir alto brilho e proteção ao atrito em áreas de 
tráfego de pessoas e equipamentos. 
CHEMBRIL é de fácil aplicação e requer baixa manutenção, podendo ser mantida em 
programas sem polimento, apenas com recamadas, preservando a aparência natural 
do piso, sem perder as características de alto brilho, nivelamento e o efeito 
antiderrapante. CHEMBRIL pode ser usado em ardósia, pedras em geral, pisos 
cerâmicos, paviflex, decorflex, pisos de borracha, plurigoma, mármores, lajotão, 
granilite, pisos com aplicação de RESICHEM ou similar e etc. 
  

RECOMENDAÇÕES DE USO 
O piso deverá estar totalmente limpo, isento de ceras velhas, sujidades em geral e sem 
umidade. O rendimento médio por camada é de 70 a 90 m2 por litro, dependendo da 
porosidade da superfície.  
Para melhor reflexão do brilho, antes de aplicar CHEMBRIL, recomendamos aplicar 02 
camadas de CHEMBASE HS. Aplicar 04 camadas ou mais de CHEMBRIL puro, com 
30 minutos de secagem entre as camadas, usando mop aplicador ou pano. 
Manutenção: Remover pó e areia com auxílio de mop seco. Recomendamos tratar o 
mop seco com DUST CLEANER e fazer a limpeza úmida com BIODAMP, utilizando 
mop úmida ou lavadora automática com disco de limpeza macio para não danificar o 
brilho do acabamento. Quando necessário, aplicar uma ou mais camadas de 
CHEMBRIL, conforme orientações de rotulagem. Para limpeza profunda, 
recomendamos o uso de REMOCLEANER. 
 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
 Aparência: líquido branco leitoso e de odor característico. 
 pH: 8,0 – 9,0 
 Teor de ativos: 21,0 – 25,0 % 
 Densidade: 1,015 – 1,030 g/cm³ 
 Viscosidade: 10,0 – 20,0 mPa.s 

 

PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.804510/2010-80. 
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