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CERA PARA MADEIRA MADEWAX CENAP (pasta base solvente)
CERA MADEWAX: desenvolvida com resinas naturais e sintéticas em 
base solvente, especialmente para proteção de madeiras em geral, 
tacos, lambris, ardósias e pedras naturais, conferindo alto brilho durável 
aos materiais. De fácil aplicação e espalhamento, fo
protetora, resistente, duradoura. Sua fórmula agrega as partículas de 
cera em um escudo impermeável e transparente, realçando o brilho 
natural das madeiras protegendo contra produtos oleosos, conservando 
melhor a superfície natural e dá no
envelhecidos. 
diminuindo o fator de atrito e consequentemente o seu desgaste.
Esta disponível nas cores: Incolor, Amarela, Castanha.
Embalagem: Barrica de 25 kg, Balde de 2,6
 
 

 

 
INSTRUÇÕES DE USO: O piso ou substrato deve estar totalmente limpo, isento de ceras velhas, 
acabamentos e sujidades em geral e sem umidade. Aplicar uma camada fina de CERA MADEWAX sobre 
a superfície, espalhando uniformemente o produto com o auxilio de um pano ou estopa. Aguardar de 10 a 
15 minutos para secagem do produto e dar o polimento com um pano limpo ou 
manual com feltro de lã de carneiro, ou enceradeira industrial com disco branco até a superfície ficar 
lustrada. 
 
PRECAUÇÕES: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
Produto inflamável e tóxico. Não fumar na
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 abun
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 co
calor. Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas. Não reutilize a embalagem vazia.
 
COMPOSIÇÃO: Ceras de Carnaúba, Abelha, Polietileno, Parafina, Corante, Silicone, Perfume e Aguarrás
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CERA PARA MADEIRA MADEWAX CENAP (pasta base solvente)
CERA MADEWAX: desenvolvida com resinas naturais e sintéticas em 
base solvente, especialmente para proteção de madeiras em geral, 
tacos, lambris, ardósias e pedras naturais, conferindo alto brilho durável 
aos materiais. De fácil aplicação e espalhamento, fo
protetora, resistente, duradoura. Sua fórmula agrega as partículas de 
cera em um escudo impermeável e transparente, realçando o brilho 
natural das madeiras protegendo contra produtos oleosos, conservando 
melhor a superfície natural e dá nova vida aos pisos gastos e 
envelhecidos. De secagem rápida melhora o nivelamento da superfície, 
diminuindo o fator de atrito e consequentemente o seu desgaste.
Esta disponível nas cores: Incolor, Amarela, Castanha.
Embalagem: Barrica de 25 kg, Balde de 2,6 kg e Lata de 400 g
 
 Peso Comp. 
Barrica 25 kg 26 33 
Fardo 4x2,6 kg 12,6 34 
Balde 2,6 kg 3,1 17 
Caixa 12x400 g 6,6 43,5 
Lata 400 g 0,51 14,5 
Código de Barras EAN-13 
Barrica 25 kg Inc. NÃO TEM 
Barrica 25 kg Amar. NÃO TEM 
Barrica 25 kg Cast. NÃO TEM 
Balde 2,6 kg Inc. 789.62355.0058-2 
Balde 2,6 kg Amar. 789.62355.0058-2 
Balde 2,6 kg Cast. 789.62355.0058-2 
Lata 400 g Inc. 789.62355.0082-7 
Lata 400 g Amar. 789.62355.0082-7 
Lata 400 g Cast. 789.62355.0082-7 

: O piso ou substrato deve estar totalmente limpo, isento de ceras velhas, 
sujidades em geral e sem umidade. Aplicar uma camada fina de CERA MADEWAX sobre 

a superfície, espalhando uniformemente o produto com o auxilio de um pano ou estopa. Aguardar de 10 a 
15 minutos para secagem do produto e dar o polimento com um pano limpo ou com uma máquina politriz 
manual com feltro de lã de carneiro, ou enceradeira industrial com disco branco até a superfície ficar 

: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
Produto inflamável e tóxico. Não fumar na área de aplicação. Cuidado! Perigosa sua ingestão. 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 abun
Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações pelo 

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. Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas. Não reutilize a embalagem vazia.

: Ceras de Carnaúba, Abelha, Polietileno, Parafina, Corante, Silicone, Perfume e Aguarrás
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CERA PARA MADEIRA MADEWAX CENAP (pasta base solvente) 
CERA MADEWAX: desenvolvida com resinas naturais e sintéticas em 
base solvente, especialmente para proteção de madeiras em geral, 
tacos, lambris, ardósias e pedras naturais, conferindo alto brilho durável 
aos materiais. De fácil aplicação e espalhamento, forma uma película 
protetora, resistente, duradoura. Sua fórmula agrega as partículas de 
cera em um escudo impermeável e transparente, realçando o brilho 
natural das madeiras protegendo contra produtos oleosos, conservando 

va vida aos pisos gastos e 
De secagem rápida melhora o nivelamento da superfície, 

diminuindo o fator de atrito e consequentemente o seu desgaste. 
Esta disponível nas cores: Incolor, Amarela, Castanha. 

kg e Lata de 400 g 

Larg. Alt. 
33 38 
34 19 
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14,5 6 
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: O piso ou substrato deve estar totalmente limpo, isento de ceras velhas, 
sujidades em geral e sem umidade. Aplicar uma camada fina de CERA MADEWAX sobre 

a superfície, espalhando uniformemente o produto com o auxilio de um pano ou estopa. Aguardar de 10 a 
com uma máquina politriz 

manual com feltro de lã de carneiro, ou enceradeira industrial com disco branco até a superfície ficar 

: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
área de aplicação. Cuidado! Perigosa sua ingestão. 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 

6001, ou o médico, levando o rótulo do produto. Mantenha o produto em sua 
berto e fresco ao abrigo do sol e do 

calor. Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas. Não reutilize a embalagem vazia. 

: Ceras de Carnaúba, Abelha, Polietileno, Parafina, Corante, Silicone, Perfume e Aguarrás. 


