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INFORMAÇÃO GERAL

COMPOSIÇÃO (DECLARAÇÃO COMPLETA)

A cera de carnaúba é obtida a partir das folhas de

Água, cera de carnaúba, emulsionante à base de

um tipo de palmeira brasileira. A fina película de

ácidos gordos naturais e conservante sorbato de

cera que reveste as folhas repele a água durante a

potássio (E202).

estação das chuvas e impede que as folhas sequem
durante o verão. Este fenómeno natural é uma

INDICAÇÕES DE USO

vantagem, oferecendo grandes potencialidades na

A Emulsão de Cera de Carnaúba Concentrada

sua utilização. Para manter as propriedades naturais

KREIDEZEIT não pode ser aplicada sem diluir com

de um soalho de madeira ao longo do tempo é

água, na proporção de 1:2 (emulsão + água).

importante aplicar um tratamento aberto à difusão.

Aplicação em superfícies recentemente oleadas:

Para a fixação da superfície e para o preenchimento

cumprir

de poros são aplicadas, por exemplo, duas demãos

tratamento prévio.

de Óleo Duro para Pavimentos KREIDEZEIT (Art.

Aplicar uma camada fina de Emulsão de Cera de

310-314) ou

Carnaúba Concentrada KREIDEZEIT, diluída com

de Óleo para Madeira Incolor

o

tempo

de

secagem

prescrito

do

KREIDEZEIT (Art. 1.320-1.324 e Art.1.480-1.488).

água na proporção de 1:2, com um pano macio e

A Emulsão de Cera de Carnaúba Concentrada

que não liberte pêlos ou com um pincel largo e

KREIDEZEIT é um acabamento, aplicado depois de

macio. Em pavimentos ou superfícies de trabalho

tratar a madeira com óleo, servindo de proteção

muito desgastadas, repetir este tratamento em

adicional contra a água, a sujidade e o desgaste.

intervalos maiores.
Cuidados regulares:

APLICAÇÃO

- Diluir 1-2 colheres de sopa de Emulsão de Cera de

A Emulsão de Cera de Carnaúba Concentrada

Carnaúba Concentrada KREIDEZEIT em 8-10 l de

KREIDEZEIT não pode ser aplicada sem diluir com

água limpa morna e lavar o pavimento como

água, na proporção de 1:2 (emulsão + água).

habitualmente. Desta forma, as superfícies limpas

Para aplicar em tratamento para soalhos de madeira

recuperam o brilho.

e cortiça, oleados e encerados, pavimentos de

- O excesso de sujidade e as camadas muito

ladrilhos e pedra natural. Adicionado à água de

espessas

limpeza,

a

Concentrada KREIDEZEIT podem ser removidos com

manutenção de pavimentos encerados ou oleados.

água quente a 70-80°C. Não utilizar água mais

Aplicar a emulsão em pequenas quantidades em

quente do que o indicado para não danificar o

pavimentos polidos (perigo de escorregar).

tratamento de base (verniz/óleo).

CARACTERÍSTICAS

TEMPO DE SECAGEM

- Repelente da sujidade e hidrófugo.

Após a aplicação aproximadamente 1h a 20 °C.

este

produto

é

adequado

para

de

Emulsão

de

Cera

de

Carnaúba

- Possui capacidade de difusão.
- Anti estático.

UTILIZAÇÃO

- Acabamento acetinado.

Utilizar diluído com água na proporção de 1:2

- Solúvel em água (o solvente é água).

(emulsão + água).

- Odor agradável.

35 ml concentrado + 70 ml de água = 1 m2

- Secagem rápida.

1 litro de concentrado =30m2

- Fácil de utilizar.
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INDICAÇÕES DE SEGURANÇA

Art. 415.0 - 0,5 l - Rendimento 15 m2

Manter fora do alcance das crianças. O produto é,

2

em geral, bem tolerado por pessoas alérgicas, no

Art. 415.1 - 1 l - Rendimento 30 m

Art. 415.4 - 5 l - Rendimento 150 m2

entanto, devem ter em atenção eventuais alergias a

Consulte a tabela de preços em vigor.

produtos naturais.

ARMAZENAMENTO
Quando armazenado hermeticamente fechado, em
local fresco e a temperaturas acima dos 0ºC,
conserva-se no mínimo durante 6 meses.

As presentes informações foram reunidas com base
ELIMINAÇÃO DOS RESÍDUOS

na nossa experiência e conhecimentos. Devido aos

Os resíduos secos do produto podem ser eliminados

métodos de aplicação e às influências ambientais,

juntamente com o lixo doméstico.

bem como às diversas características das superfícies,
não podem ser assumidas responsabilidades ou

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO

obrigações legais relativamente às recomendações

Não se aplica, não é considerado produto perigoso.

individuais. Antes da aplicação, deve-se testar a
adequabilidade do produto (pintura de teste). A

CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM A NORMA

validade do texto termina com revisões ou

CHEMVOCFARBV

modificações

VOC teor máximo: (Cat.A.f): 130 g/l (2010).

atualizadas sobre o produto podem ser obtidas

O produto contém no máximo 1 g/l VOC.

diretamente em www.embarro.com

do
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