VARNISH PREMIUM
Acabamento Acrílico Ultra High Speed
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
VARNISH PREMIUM é um acabamento termoplástico acrílico metalizado para sistemas Ultra High
Speed, com filme de brilho e dureza inigualável, resistente à água e detergentes, excelente resistência a
marcas causadas por calçados, riscos e que acompanham as dilatações naturais dos pisos.
É um produto a base de resina termoplástica com baixo nível de odor, com propriedades não
amarelantes e antiderrapantes, alto percentual de sólidos, proporcionando ótima aderência e resistência
à abrasão em áreas de alto tráfego como em fluxo de empilhadeiras, paleteiras e similares.
Responde de forma positiva à ação abrasiva dos discos de equipamentos polimentáveis, sem risco de
quebras ou produção de pó, facilitando a limpeza, a manutenção e realçando a beleza natural dessas
superfícies, formando uma película de alto brilho, oferecendo ao piso maior resistência.

INSTRUÇÕES DE USO
Rendimento médio da VARNISH PREMIUM UHS é de 80m 2 por litro do produto cada demão. O piso
deve estar totalmente limpo, isento de ceras, acabamentos antigos, umidade e outros resíduos ou
sujidades.
Sugerimos a aplicação de duas camadas do selador CHEMBASE HS, seguida de duas a quatro
camadas de VARNISH PREMIUM, com 40 minutos de intervalo entre cada aplicação.
Manutenção: Utilizar um mop seco tratado com DUST CLEANER, para remover a poeira e resíduos
sólidos do piso.
Para fazer a limpeza úmida, utilizar detergente neutro como BIODAMP ou BIOCLEANER com auxílio de
um mop úmido ou lavadora automática com disco de limpeza macio para não danificar o acabamento.
Para restaurar o brilho e reparar riscos, utilizar CHEMBUFF. Quando necessário, aplicar uma ou mais
camadas de VARNISH PREMIUM conforme indicação de rotulagem.
Antes da reaplicação de novas camadas de cera, recomenda-se uma limpeza profunda com
REMOCLEANER.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO







Aparência: líquido turvo, cor branca e odor característico.
pH: 8,0 – 9,0
Teor de Ativos: 29,0 - 32,0
Densidade: 1,015 – 1,030 g/cm³
Viscosidade: 20 – 30 cps
Teor de sólidos não voláteis: 21 – 27%

PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.214775/2016-87
SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO VARNISH PREMIUM
Hotéis, restaurantes, escolas, shoppings, hipermercados, indústrias, hospitais, etc.

