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MODO DE USAR: Despeje um pouco sobre o piso espalhe bem 
área e deixe secar. Necessário pelo menos três demãos.
 
PRECAUÇÕES: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.  
Utilizar luvas de borracha. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato 
com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Em caso de contato com 
a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e 
consulte imediatamente o Centro de Intoxicações pelo número 0800
rótulo do produto. Mantenha o produto em sua embalage
em local coberto e fresco ao abrigo do sol e do calor. Não reutilize a embalagem vazia.
 
COMPOSIÇÃO: Resinas Acrílicas, Resinas de polietileno, 
perfume. 
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ACABAMENTO PISOS POROSOS CENAP 
É um produto formulado a base de emulsão acrílica metalizada, 
aditivos, ceras naturais e sintéticas, com sistema plastificante e 
nivelante sintético, visando à formação de um filme super brilhante, 
transparente e resistente ao tráfego intenso e aos detergentes 
neutros. Além disso, confere ao piso um aspecto de brilho molhado. 
Usado tanto no piso interno ou externo. 
 
Embalagem: Galão de 5 Litros. 

 Peso Comp. Larg.
Fardo 4x5 Litros 21 38 28
Galão 5 Litros 5,24 19 14
Código de Barras EAN-13 DUN
Galão 5L 789.62355.0206-7 4-
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Necessário pelo menos três demãos. 

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.  
Utilizar luvas de borracha. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato 
com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Em caso de contato com 
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É um produto formulado a base de emulsão acrílica metalizada, 
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