
                               
 

CERA NET 
CERA AUTO-BRILHANTE, ANTI-DERRAPANTE 
BIODEGRADAVEL 
 
 
Definição:  
CERA NET A/D é uma cera auto-brilhante, anti-derrapante, para aplicação em todos os tipos 
de pisos. 
 
Dados técnicos: 
CERA NET A/D é uma cera sintética, auto-brilhante, anti-derrapante, formulada à base de 
polímeros acrílicos, emulsionantes e surfactantes. 
 
Propriedades: 
CERA NET A/D é uma cera muito concentrada, de grande dureza e resistência acima da média. 
CERA NET A/D é altamente rentável, pois tem um grande poder de cobertura, bastando uma 
primeira camada para que se verifique uma diferença considerável nos pisos onde é efectuada 
a sua aplicação. 
CERA NET A/D evita derrapagens. Não é inflamável, é fácil de aplicar. 
É um produto BIODEGRADAVEL 
 
Indicações: 
CERA NET A/D pode ser aplicado em pisos de tijoleira, mosaicos, mármores, cimento, napas, 
pergamoides, borracha, vinil, madeira, corticite, etc. Pode ainda ser aplicada com grande 
eficácia em pavilhões desportivos, evitando derrapagens. 
 
Instruções de aplicação: 
Limpar a superfície a tratar com um bom desengordurante, aconselhamos GORD NET, 
passando seguidamente com água limpa, esperar até que fique completamente seco. 
Deitar um pouco de CERA NET A/D na superfície, espalhar uniformemente com uma flanela, 
rolo ou desperdício, que não deixe pêlos. Deixar secar 15 a 25 minutos, tendo em atenção que 
a superfície tratada só deve ser utilizada quando se encontrar bem seca. 
Em princípio, basta uma única camada, para que a superfície fique em óptimas condições, 
porém, há determinados pisos, que por serem porosos, necessitam de mais do que uma 
camada, por exemplo, tijoleiras, cimento, mosaicos, mármores. 
 
Precauções:  
Manter afastado das crianças. 
Recomenda-se o uso de luvas de protecção durante toda a manipulação do produto. 
Não misturar com outros produtos de limpeza. 
 
Características: 
Aspecto: Liquido, opaco. 
Cor: Branco, Leitoso 
Aroma: Característico 
pH: 8,00 – 9,00 
Matéria activa: 25,0 – 27,0% 
Conteúdo de sólidos: 22,0 – 25,00% 
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