
LEITURA TÉCNICA

NOME DO PRODUTO: WET-LOOK MAXIMUM

DESCRIÇÃO:

MODO DE USAR: 

CUIDADOS NA CONSERVAÇÃO: 

DADOS TÉCNICOS: 

Aparência

Cor

Odor Caracteristico

Ph

COMPOSIÇÃO:

PRECAUÇÃO DE USO: 

Impermeabilizante acrílico autobrilhante para sistemas high speed/ultra high 

speed

Emulsão aquosa de resinas metalizadas, emulsão de polietileno, plastificantes, coalescentes, agentes niveladores, preservante e água 

desmineralizada. 

WET-LOOK MAXIMUM pode ser utilizado nos mais variados tipos de pisos laváveis como: paviflex, vinil, cerâmica, linoleum, granilite, 

marmorite, granito, mármore, etc. Produto foi especialmente desenvolvido para proporcionar excelente nível de brilho em pisos 

laváveis, mesmo em locais com alto tráfego. Fácil de aplicar, devido ao seu excelente nivelamento, Taski Eternum pode ser mantido 

com equipamentos high speed acima de 1600 rpm. Marcas de tráfego são facilmente removidas. WET-LOOK MAXIMUM é 

antiderrapante, mantendo alto nível de segurança sob qualquer condição, especialmente após as restaurações com equipamentos high 

speed. Produto não inflamável.

Remover todos os acabamentos antigos e outros produtos que possam ter se acumulado no piso. Utilizar detergente removedor 

Quimistar específico para este fim, seguindo as indicações do rótulo do produto. Aguardar a completa secagem do piso antes de aplicar 

a primeira camada. Se necessário, aplicar de 4 a 6 camadas de MAXIMUM UHS utilizando aplicador específico. Em pisos porosos, utilizar 

base seladora. O tempo médio de secagem entre camadas é de 45 minutos dependendo das condições ambientais (temperatura, 

umidade relativa do ar). Polir com equipamento de alta rotação apenas a partir de 24 horas após a aplicação da última camada. 

Manutenção diária: Varrer ou passar mop pó (úmido em ambiente hospitalar). Com uma espátula, remover todos os resíduos sólidos 

aderidos ao piso. Lavar o piso utilizando o detergente limpador Quimistar específico para este fim seguindo as indicações do rótulo do 

produto. Utilizar lavadora automática ou enceradeira (150 – 180 rpm) com o disco apropriado. Para restaurar o brilho, polir com 

equipamento de alta rotação e disco apropriado. Recamadas: Varrer ou passar mop pó. Remover com uma espátula todos os resíduos 

sólidos aderidos ao piso. Lavar o piso utilizando o detergente CLAREADOR QUIMISTAR. Efetuar a diluição do produto recomendada para 

esta etapa e utilizar lavadora automática ou enceradeira (150 – 180 rpm) com o disco apropriado. Aplicar 2 camadas de MAXIMUM UHS 

utilizando aplicador específico. O tempo médio de secagem entre camadas é de 45 minutos dependendo das condições ambientais 

(temperatura, etc.). Polir com equipamento de alta rotação apenas a partir de 24 horas após a aplicação da última recamada. Pronto 

para uso, não dilua. Não adere em pisos anteriormente tratados com cera envelhecida e não completamente removida. Não aplicar em 

superfícies com temperaturas abaixo de 10C. Colocar barreiras de contenção no estabelecimento, como tapetes nômades, e manter os 

depósitos limpos e tratados. Não retorne sobras do produto para a embalagem original. Atenção: O piso pode tornar-se escorregadio 

quando molhado, isolar a área do tráfego de pessoas enquanto estiver úmida ou molhada. Não utilizar em áreas externas.

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco. 

Devem ser evitadas temperaturas extremas. NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA 

INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.

Branco

Líquido leitoso

7,0 a 9,0

(Os dados acima são típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificações do produto.)



EMBALAGEM: Caixa de papelão com 4 bombonas de polietileno com 5 litros.

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE:                 

GARANTIA:

Ultima Atualização: fev/16 Pag 1/1

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com 

água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico 

levando o rótulo do produto. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Caso 

necessite de informações adicionais, entre em contato com o Centro Toxicológico pelo telefone 0800 722 6001. Mantenha o produto 

em sua embalagem original. Não reutilize a embalagem vazia. 

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.247248/2010-63

Produção moderna e rigoroso controle de laboratório asseguram qualidade uniforme por todo o tempo. Assim, todos os produtos 

manufaturados pela Quimistar são garantidos para a total satisfação do usuário.


