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CERA HIGH SPEED TOP LINE CENAP
É recomendado para pisos que requeiram alta resistência ao transito e 
brilho instantâneo permitindo restauração com lustradora de 1500 rpm. 
Modo de usar: Despeje um pouco sobre o piso e espalhe bem com um 
pano úmido ou 
Deixe secar de trinta a quarenta e cinco minutos entre as demãos. 
Após 24h, caso queira, poderá usar lustradora e disco de pêlo de 
porco e a seguir disco branco. Para limpeza da película utilize pano 
úmid
use nosso Removedor Concentrado CENAP.
Não e inflamável.
Embalagem: Galão de 5 Litros.
 

 

 
APLICAÇÃO: O piso deve estar totalmente limpo, isento de ceras velhas, acabamentos e sujidades em 
geral e sem umidade. Para melhor proteção e maior reflexão do brilho, antes de aplicar CENAP HS 
recomendamos aplicar duas camadas de SELADOR CENAP. Aplicar CENAP HS puro, com auxílio de 
mop aplicador ou pano, aplicar 04 camadas ou mais de CENAP HS, com 30 minutos de secagem entre 
as camadas. O rendimento por camada é de 70 a 90 m2 por litro, dependen
superfície. 
 
MANUTENÇÃO: Remover pó e areia do piso com auxílio de mop seco. Fazer a limpeza úmida com 
DETERGENTE MULTI LIMPADOR CENAP ou LIMPADOR COM BRILHO CENAP, utilizando mop úmido 
ou lavadora automática com disco de limpeza (macio
Quando necessário, aplicar uma ou mais camadas de CENAP HS, cuidando para que o piso esteja 
extremamente limpo antes da aplicação. Recomendamos para limpeza profunda o uso do produto 
REMOVEDOR CENAP CONCENTRADO
 
PRECAUÇÕES: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
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 os olhos e a p
com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o 
Centro de Intoxicações pelo número 0800
Mantenha o produto em sua embalagem original. Co
fresco ao abrigo do sol e do calor. Não reutilize a embalagem vazia.
 
COMPOSIÇÃO: Resinas acrílicas, resinas de polietileno, plastificante, tensoativo fluorado, conservante, 
fragrância e água. 
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CERA HIGH SPEED TOP LINE CENAP 
É recomendado para pisos que requeiram alta resistência ao transito e 
brilho instantâneo permitindo restauração com lustradora de 1500 rpm. 
Modo de usar: Despeje um pouco sobre o piso e espalhe bem com um 
pano úmido ou mop até cobrir toda a área, pelo menos três demãos. 
Deixe secar de trinta a quarenta e cinco minutos entre as demãos. 
Após 24h, caso queira, poderá usar lustradora e disco de pêlo de 
porco e a seguir disco branco. Para limpeza da película utilize pano 
úmido com nosso Limpador Com Brilho CENAP. Para remoção total 
use nosso Removedor Concentrado CENAP. 
Não e inflamável. 
Embalagem: Galão de 5 Litros. 
 

 Peso Comp. Larg.
Fardo 4x5 Litros 21,1 38 28
Galão 5 Litros 5,3 19 14
Código de Barras EAN-13 DUN
Galão 5L 789.62355.0006-3 4

: O piso deve estar totalmente limpo, isento de ceras velhas, acabamentos e sujidades em 
geral e sem umidade. Para melhor proteção e maior reflexão do brilho, antes de aplicar CENAP HS 
recomendamos aplicar duas camadas de SELADOR CENAP. Aplicar CENAP HS puro, com auxílio de 
mop aplicador ou pano, aplicar 04 camadas ou mais de CENAP HS, com 30 minutos de secagem entre 
as camadas. O rendimento por camada é de 70 a 90 m2 por litro, dependen

: Remover pó e areia do piso com auxílio de mop seco. Fazer a limpeza úmida com 
DETERGENTE MULTI LIMPADOR CENAP ou LIMPADOR COM BRILHO CENAP, utilizando mop úmido 
ou lavadora automática com disco de limpeza (macio), para não danificar o brilho do acabamento.
Quando necessário, aplicar uma ou mais camadas de CENAP HS, cuidando para que o piso esteja 
extremamente limpo antes da aplicação. Recomendamos para limpeza profunda o uso do produto 
REMOVEDOR CENAP CONCENTRADO. 

: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
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 os olhos e a pele, lave imediatamente 
com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o 
Centro de Intoxicações pelo número 0800-722-6001, ou o médico, levando o rótulo do produto. 
Mantenha o produto em sua embalagem original. Conservar a embalagem fechada, em local coberto e 
fresco ao abrigo do sol e do calor. Não reutilize a embalagem vazia. 

: Resinas acrílicas, resinas de polietileno, plastificante, tensoativo fluorado, conservante, 
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É recomendado para pisos que requeiram alta resistência ao transito e 
brilho instantâneo permitindo restauração com lustradora de 1500 rpm. 
Modo de usar: Despeje um pouco sobre o piso e espalhe bem com um 

mop até cobrir toda a área, pelo menos três demãos. 
Deixe secar de trinta a quarenta e cinco minutos entre as demãos. 
Após 24h, caso queira, poderá usar lustradora e disco de pêlo de 
porco e a seguir disco branco. Para limpeza da película utilize pano 

o com nosso Limpador Com Brilho CENAP. Para remoção total 

Larg. Alt. 
28 28 
14 28 
DUN-14 
4-789623550006-1 

: O piso deve estar totalmente limpo, isento de ceras velhas, acabamentos e sujidades em 
geral e sem umidade. Para melhor proteção e maior reflexão do brilho, antes de aplicar CENAP HS 
recomendamos aplicar duas camadas de SELADOR CENAP. Aplicar CENAP HS puro, com auxílio de 
mop aplicador ou pano, aplicar 04 camadas ou mais de CENAP HS, com 30 minutos de secagem entre 
as camadas. O rendimento por camada é de 70 a 90 m2 por litro, dependendo da porosidade da 

: Remover pó e areia do piso com auxílio de mop seco. Fazer a limpeza úmida com 
DETERGENTE MULTI LIMPADOR CENAP ou LIMPADOR COM BRILHO CENAP, utilizando mop úmido 

), para não danificar o brilho do acabamento. 
Quando necessário, aplicar uma ou mais camadas de CENAP HS, cuidando para que o piso esteja 
extremamente limpo antes da aplicação. Recomendamos para limpeza profunda o uso do produto 

: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Depois de utilizar 

ele, lave imediatamente 
com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o 

6001, ou o médico, levando o rótulo do produto. 
nservar a embalagem fechada, em local coberto e 

: Resinas acrílicas, resinas de polietileno, plastificante, tensoativo fluorado, conservante, 


