
Noronha Produtos Químicos Ltda. 
Fone: (16) 3724-5599 – vendas@noronha.in

 

 

 
SELADOR ACRILICO CENAP é um produto formulado a base de emulsão acrílica metalizada, aditivos, 
com um sistema plastificante e nivelante sintético, visando à formação de um filme super brilhante, 
transparente e resistente ao tráfego intenso e detergente neu
hospitalares. Além disso, confere ao piso um aspecto de brilho molhado. Não é inflamável. Utilizado 
para acabamento de pisos, pedras, concreto aparente, metais, madeira e tijolos a vista. 
 
INSTRUÇÕES DE USO: O piso deve es
sujidades em geral e sem umidade, recomendamos aplicar duas camadas de SELADOR CENAP. 
Aplicar SELADOR CENAP puro, com auxílio de mop aplicador ou pano. O rendimento por camada é de 
30 a 40 m2 por litro, dependendo da porosidade da superfície. 
 
PRECAUÇÕES: ATENÇÃO: 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,
imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte 
imediatamente o Centro de Intoxicações pelo número 0800
produto. Mantenha o produto em sua embalagem original, Conser
coberto e fresco ao abrigo do sol e do calor. Não reutilize a embalagem vazia. 
 
COMPOSIÇÃO: Resinas acrílicas, tensoativos, coadjuvante, Plastificante, Essência, preservante e 
água. 
 

 

 

                    

Noronha Produtos Químicos Ltda. – Av. Chico Julio 3765 – Franca SP – CEP: 14401
vendas@noronha.ind.br – visite nosso site: www.noronha.ind.br

SELACRYL SELADOR ACRÍLICO CENAP (base água)
É um produto formulado a base de uma emulsão acrílica metalizada, 
aditivos, ceras naturais e sintéticas, com um sistema plastificante e 
nivelante sintético, visando à formação de um filme super brilhante, 
transparente e resistente ao tráfego intenso e aos detergentes, bem 
como aos desinfetantes hospitalares. Além disso, confere ao piso um 
aspecto de brilho molhado. Principais usos: Revestimento, proteção e 
embelezamento de pisos, calçadas, quadras esportiva
estacionamentos, áreas industriais e comerciais, muros e fachadas. 
Não é inflamável. 
 
Embalagem: Galão de 5 Litros. 

 Peso Comp. Larg.
Fardo 4x5 Litros 22 38 24
Galão 5 Litros 5,5 19 14
Código de Barras EAN-13 DUN
Galão 5L 789.62355.0081-0 4-789623550081

 

SELADOR ACRILICO CENAP é um produto formulado a base de emulsão acrílica metalizada, aditivos, 
com um sistema plastificante e nivelante sintético, visando à formação de um filme super brilhante, 
transparente e resistente ao tráfego intenso e detergente neutros, bem como aos desinfetantes 
hospitalares. Além disso, confere ao piso um aspecto de brilho molhado. Não é inflamável. Utilizado 
para acabamento de pisos, pedras, concreto aparente, metais, madeira e tijolos a vista. 

: O piso deve estar totalmente limpo, isento de ceras velhas, acabamentos e 
sujidades em geral e sem umidade, recomendamos aplicar duas camadas de SELADOR CENAP. 
Aplicar SELADOR CENAP puro, com auxílio de mop aplicador ou pano. O rendimento por camada é de 

litro, dependendo da porosidade da superfície.  

: ATENÇÃO: 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,
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, tensoativos, coadjuvante, Plastificante, Essência, preservante e 
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SELACRYL SELADOR ACRÍLICO CENAP (base água) 
É um produto formulado a base de uma emulsão acrílica metalizada, 
aditivos, ceras naturais e sintéticas, com um sistema plastificante e 
nivelante sintético, visando à formação de um filme super brilhante, 
transparente e resistente ao tráfego intenso e aos detergentes, bem 
como aos desinfetantes hospitalares. Além disso, confere ao piso um 
aspecto de brilho molhado. Principais usos: Revestimento, proteção e 
embelezamento de pisos, calçadas, quadras esportivas, 
estacionamentos, áreas industriais e comerciais, muros e fachadas. 

Larg. Alt. 
24 28 
14 28 
DUN-14 

789623550081-8 

SELADOR ACRILICO CENAP é um produto formulado a base de emulsão acrílica metalizada, aditivos, 
com um sistema plastificante e nivelante sintético, visando à formação de um filme super brilhante, 

tros, bem como aos desinfetantes 
hospitalares. Além disso, confere ao piso um aspecto de brilho molhado. Não é inflamável. Utilizado 
para acabamento de pisos, pedras, concreto aparente, metais, madeira e tijolos a vista.  

tar totalmente limpo, isento de ceras velhas, acabamentos e 
sujidades em geral e sem umidade, recomendamos aplicar duas camadas de SELADOR CENAP. 
Aplicar SELADOR CENAP puro, com auxílio de mop aplicador ou pano. O rendimento por camada é de 

: ATENÇÃO: 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 

6001, ou o médico, levando o rótulo do 
var a embalagem fechada, em local 

: Resinas acrílicas, tensoativos, coadjuvante, Plastificante, Essência, preservante e 


