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INFORMAÇÃO GERAL
A Cera Dura para Pavimentos KREIDEZEIT é uma

Temperatura de tratamento mínima de 10°C.

proteção acetinada adicional para superfícies oleadas,

As camadas salientes, não removidas e secas, são

especialmente para pavimentos. A dureza da superfície

difíceis de polir mais tarde e permanecem como

da cera é obtida principalmente através da cera de

manchas brancas. Estas camadas salientes podem ser

Carnaúba. A cera de Carnaúba obtém-se a partir das

removidas com uma esponja de limpeza ou com um

folhas de uma palmeira do Brasil, sendo a cera natural

esfregão (Scotch Brite).

mais dura que existe.
CUIDADOS
APLICAÇÃO

Os pavimentos oleados e encerados com pouca

Tratamento de superfícies para pavimentos de

sujidade devem ser limpos apenas com água morna

madeira, cortiça e cerâmica não vidrada (Terracota),

sem aditivos. Não utilizar água quente nem produtos

que são pré-tratadas previamente com Óleo para

de limpeza desengordurantes ou abrasivos. Para a

Pavimentos KREIDEZEIT (Art. 310) ou óleos idênticos da

limpeza de superfícies com sujidade considerável,

KREIDEZEIT. Para áreas de desgaste, como pavimentos,

recomendamos o Sabão de Marselha KREIDEZEIT

portas, corrimões e móveis. Não adequado para casas

(Art. 220) e para a manutenção geral, a Emulsão de

de banho e balcões de cozinha.

Cera de Carnaúba Concentrada KREIDEZEIT (Art.
415) como aditivo à água.

CARACTERÍSTICAS
Repelente da sujidade e hidrófugo, capacidade de

LIMPEZA PROFUNDA

difusão,

acetinado,

Caso a superfície encerada apresente bastante

consistência pastosa, fácil tratamento. Isento de

sujidade em locais com muito desgaste ou se tiver

chumbo e cobalto.

perdido o acabamento acetinado, deve ser limpa

antiestático,

acabamento

com uma esponja de limpeza, com uma máquina
COMPOSIÇÃO (DECLARAÇÃO COMPLETA)

ou manualmente, sem sabão.

Óleo de linhaça, estandóleo de óleo de linhaça,

Após a limpeza a fundo, pode ser necessária a

estandóleo de óleo da China, essência de terebintina,

aplicação de uma nova demão de Óleo para

cera de carnaúba, cera de abelhas e secantes à base

Pavimentos KREIDEZEIT ou então de Cera Dura para

de manganês, zircónio e cálcio.

Pavimentos KREIDEZEIT.

TRATAMENTO

TEMPO DE SECAGEM

Aplicar a Cera Dura para Pavimentos KREIDEZEIT

Após 4-6h, a uma temperatura de aproximadamente

com um pano isento de algodão, em finas camadas

20°C, a superfície encerada deve ser polida.

uniformes.

superfícies

Após cerca de 24h, a cera endurece. Tratar as

maiores é aconselhável a utilização de uma

superfícies com cuidado durante as primeiras 3-4

enceradora.

semanas.

Evitar

projeções.

Para

A cera deve ser aplicada espalhando com uma
espátula, ou aquecendo-a aproximadamente a

RENDIMENTO / ALCANCE

60°C e distribuindo pelo pavimento, encerando

Aprox. 50 m² / l. 0,02 l / m², respetivamente.

seguidamente com a máquina uniformemente.
Após 4-6h, a superfície tem de ser polida com um

TAMANHO DOS RECIPIENTES

pano isento de algodão, uma escova, uma

Art. 1.500 – 0,5 l

enceradora ou uma máquina de polir, até a

Art. 1.501 – 1 l

superfície apresentar um acabamento acetinado.

Consulte a tabela de preços em vigor.
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em Portugal e Espanha
www.embarro.com - info@embarro.com

1

CERA DURA P/
PAVIMENTOS
Informação sobre o produto

2018-08

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

Devido ao teor de óleos secantes, existe o perigo de

Imediatamente após a utilização limpe com Essência

ignição

de Terebintina KREIDEZEIT (Art. 1.447) ou com solução

impregnados e os trapos de limpeza devem, por isso,

morna de Sabão de Marselha KREIDEZEIT (Art. 220).

ser estendidos ao ar livre para secar ou guardados

espontânea

dos

panos.

Os

panos

num recipiente fechado e resistente ao fogo (frasco de
ARMAZENAMENTO

vidro ou lata). Manter fora do alcance das crianças. Ter

Se for armazenada num local isento de geada e
hermeticamente
Pavimentos

fechada,

KREIDEZEIT,

a

Cera

pode

ser

Dura

atenção a possíveis alergias a substâncias naturais.

para

conservada

durante cerca de 2 anos. O armazenamento
prolongado ou incorreto pode provocar a alteração

As presentes informações foram reunidas com base na

da consistência da cera (depósito, areias). Neste caso,

nossa experiência e conhecimentos. Devido aos

a consistência original pode ser restabelecida:

métodos de aplicação e às influências ambientais, bem

aquecer a embalagem com a tampa aberta em

como às diversas características das superfícies, não

banho-maria até se obter um líquido claro, a seguir

podem ser assumidas responsabilidades ou obrigações

deixar arrefecer.

legais relativamente às recomendações individuais.
Antes da aplicação, deve-se testar a adequabilidade do

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS

produto (pintura de teste). A validade do texto termina

Não eliminar os resíduos do produto na rede de

com revisões ou modificações do produto. As

esgotos. Os resíduos secos do produto podem ser

informações atualizadas sobre o produto podem ser

eliminados juntamente com o lixo doméstico.

obtidas diretamente em www.embarro.com ou pode
entrar em contacto connosco diretamente através do
nosso e-mail info@embarro.com .

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO
Xn – nocivo
N – perigoso para o ambiente
CLASSIFICAÇÃO

DE

ACORDO

COM

CHEMVOCFARBV
Teor máximo de COV: (Cat. 1.f): 700 g/l (2007) o
produto contém 50 g/l COV, no máximo.
INDICAÇÕES DE SEGURANÇA
Inflamável. Nocivo por inalação, ingestão e contacto
com a pele. Irritante para a pele e para os olhos. Pode
provocar lesões respiratórias em caso de ingestão,
neste

caso

não

provocar

o

vómito,

consultar

imediatamente um médico e mostrar a embalagem ou
esta ficha. Possível sensibilização por contacto com a
pele. Durante os trabalhos, usar luvas de proteção e
vestuário

adequado.

Tóxico

para

organismos

aquáticos, pode causar efeitos negativos a longo prazo
no ambiente aquático. Evitar a libertação no ambiente.
Durante os trabalhos, providenciar uma boa ventilação.
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