
 

 

BIOCRYL 
Acabamento Termoplástico Acrílico High Speed 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
BIOCRYL é um acabamento para piso que está baseado nas mais modernas técnicas 
de conservação de pisos. Sua formulação inclui um alto conteúdo de polímeros 
metarreticulados, agentes nivelantes e plastificantes. Por sua natureza, o polímero tem 
alto coeficiente de fricção, o que faz com que o acabamento seja antiderrapante e 
possua um alto brilho e resistência. BIOCRYL pode ainda ser usado em processos 
HIGH SPEED.  
 

INSTRUÇÕES DE USO 
O piso deverá estar totalmente limpo e seco, isento de ceras, acabamentos e outras 
sujidades. Antes da aplicação de BIOCRYL aplicar duas camadas de selador 
CHEMBASE HS para melhor nivelamento. 
Aplicar BIOCRYL puro em camadas finas e uniformes com intervalo de 30 a 40 minutos 
entre as demãos. Recomendamos a aplicação de três a quatro demãos. 
Manutenção: 
Remover pó e areia do piso com o auxílio de um mop seco tratado com DUST 
CLEANER. 
Para fazer a limpeza úmida utilizar BIODAMP ou BIOCLEANER com auxílio de um mop 
ou lavadora automática com disco de limpeza macio. 
Para restaurar o filme, utilizar CHEMBUFF. 
Se for usado removedor para limpeza de outros acabamentos já existentes, deverá ser 

feito enxágue com detergente neutro como Biodamp ou Biocleaner. Antes da 

reaplicação de novas camadas de cera, recomendamos uma limpeza profunda com 

REMOCLEANER. 

Rendimento médio de BIOCRYL de 70 m2 a 90m2.   

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
 Aparência: líquido turvo, cor branca e odor característico. 
 pH: 8,0 – 9,0 
 Teor de ativos: 25 – 28% 
 Densidade: 1,015 – 1,030 g/cm³ 
 Viscosidade: 20 – 30 cps 

 

 
PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA N° 25351.804506/2010-11. 
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