TOTAL ACRYL HC®
Cera impermeabilizante metalizada para auto trafego
sistema high speed.
Descrição
Produto especialmente desenvolvido para proteção de pisos
e pavimentos, impermeabiliza, proporciona excelente efeito
estético com alta resistência ao tráfego e maior facilidade de
limpeza.
Propriedades
Total Acryl HC® é um acabamento high speed para pisos.
Seu desempenho produz excepcional durabilidade e
transparência, realçando a aparência natural do piso,
apresentando acabamento de brilho molhado.
Total Acryl HC® apresenta excelente cobertura e
nivelamento, evitando a formação de bolhas e estrias.
Sistema versátil, pois pode ser aplicado e mantido, sem o uso
de máquinas de alta rotação, atingindo grande desempenho.
Indicação
- Hospitais;
- Escolas;
- Shopping;
- Supermercados;
- Etc.
Vantagens
- Fácil aplicação;
- Excelente rendimento;
- Baixo custo de implantação e manutenção;
- Resistência a intenso tráfego;
- Alto brilho;
- Facilita limpeza;
- Não tóxico;
- Não inflamável;
- Aroma agradável;
- Ação repelente.
Aplicação
Total Acryl HC® deve ser preferencialmente utilizado sobre
superfícies seladas com acrílicos, poliuretanos, epoxídicos,
etc.
O piso deve estar totalmente limpo, sem umidade. Aplicar
Total Acryl HC® puro, em camadas finas e uniformes com
intervalo de 30 a 45 minutos entre as mesmas. O rendimento
médio por camada é de 13,3 m² por litro. Recomendamos
entre 3 a 6 camadas dependendo das condições do piso e do
tráfego.
Despeje Total Acryl HC® aos poucos, espalhe bem
utilizando Mop ou pano limpo e úmido até cobrir toda área,
retirando os excessos com no mínimo duas demãos.
Para maior desempenho de brilho e resistência, após 8 horas
da última demão, utilizar lustradora de rotação mínima de
1.500 RPM, utilizando disco de pelo de porco e
posteriormente disco branco, repetindo o processo por no
mínimo duas sequências.

Manutenção
Remover a poeira do piso, com auxílio de Mop seco.
Fazer a limpeza úmida utilizando Mop úmido ou lavador
automático com disco de limpeza macio para não danificar o
acabamento.
Quando necessário aplicar uma ou mais camadas de Total
Acryl HC®, cuidando para que o piso esteja extremamente
limpo antes da aplicação.
Para maior detalhamento de sistemas de aplicação, entrar
em contato com o departamento técnico:
tecnico@totalrevestimentos.com.br.
Informativo técnico
Propriedade a 25°C
Base química
Aspecto

Métodos
Visual

Peso específico

NBR 5829

Viscosidade (CF-3)
Sólidos em peso
pH
Idade mínima do
concreto
Número de demãos
Rendimento /demão

NBR 5849
TM – 017
TM – 023

Especificação
Acrilada
Líquido leitoso
1,060 ± 0,020
g/cm3
16 ± 5 segundos
19% ± 2
8 a 10

-

28 dias

-

2a6
13,3 m2 /l

Acondicionamento
Bombona plástica de 5 l.
Armazenamento e validade.
Armazenar o Total Acryl HC® em local coberto, sem
umidade e ventilado, sobre paletes e em temperatura inferior
a 30°C.
Devidamente armazenado nas embalagens originais
invioladas, o tempo de vida útil normal do produto é de 6
meses da data de fabricação.
Recomendações
Promover periodicamente manutenções preventivas;
Evitar a permanência de agentes agressivos sobre pisos
tratados com acabamento acrílico high speed.
Precauções
Essencialmente necessário a utilização de EPI's adequados
para aplicação dos seladores: máscara para gases, luvas,
botas de borracha resistentes a solventes;
Evitar aplicação em ambientes fechados, caso necessário
executar em etapas;
Partes do corpo acidentalmente atingidas requerem lavagem
imediata;
Em caso de ingestão, procurar imediatamente atendimento
médico.
Em caso de dúvidas, recomendamos consultar nosso
Departamento Técnico. Para mais detalhes, consultar a ficha
técnica e a ficha de segurança atualizadas em nosso website.
www.totalrevestimentos.com.br
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