SISTEMA PROTECT - PROTETIVO
É um revolucionário produto, resultado de pesquisas em nanotecnologia, que impede a absorção de água e óleo por
substratos nobres como: mármores, granitos, pedras naturais, placas de cimento e outros.
Protege sem alterar as características originais da superfície dos substratos, pois, não ativa sua cor, mantendo o aspecto
natural preservados.
Composição:
Mistura de resinas siliconadas, álcool isopropílico e solvente especial.
Precauções:
Manter afastado de crianças e animais domésticos. Em caso de contato com os olhos ou a pele, lave-os com água em
abundância. Persistindo a irritação ou em caso de ingestão, consulte um médico ou o centro de intoxicações mais próximo
levando a embalagem ou rótulo do produto. Não induzir ao vômito. Beber muita água. Mantenha o produto em sua
embalagem.
Aplicação:
1) Após o assentamento das placas cerâmicas, aguardar 24 hrs para aplicar o Sistema Protect – Protetivo.
2) Varrer o local tirando toda a poeira das placas e das juntas;
3) Aplicar uma demão com rolo de pintura por toda a área revestida de cerâmica. O rolo não deve estar encharcado - deve
apenas estar umedecido - todo excedente deve ser evitado. Ao passar no revestimento, fazer-se apenas o movimento de
ida e volta - lembre-se: não se trata de um impermeabilizante, e sim de um protetivo, portanto sem excessos,
principalmente evitando escorrer nas laterais das juntas.
4) Aguardar por trinta minutos, antes de aplicar o rejunte.
5) Aplicar o rejunte de acordo com a orientação do fornecedor.
6) Aguardar um mínimo de 3 hrs após a aplicação do rejuntamento para iniciar o processo de retirada / limpeza do protetivo
de cima das placas. Poderá utilizar uma WAP (alta pressão).
O ideal é fazer-se todo o processo de retirada e limpeza em até 72 hrs.
Rendimento:
01 (um) litro do Protetivo rende até 25 m².

