
      

 

Ficha Técnica 
 

CERAKLES CR 
   

 Cera acrílica para madeira 

 
 
 
CARATERÍSTICAS  
Polimento acrílico concentrado, formulado especialmente para dar brilho a pavimentos de madeira, 
parqué e cortiça. CERAKLES CR é uma emulsão polimérica bastante efectiva e contém muita matéria 
activa.  
Dá brilho, é anti-deslizante e tem máxima resistência ao tráfego e à lavagem, ideal para dar brilho e 
proteger todas as superfícies que podem danificar-se com produtos de limpeza aquosos convencionais. 
Devolve às superfícies tratadas o seu brilho e aspecto originais, protegendo as mesmas de desgastes, 
pisadelas, humidade, etc. 
 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO 
De fácil e cómoda aplicação, usa-se puro sobre uma superfície bem limpa, aplicando outra demão no 
sentido oposto passados 60 minutos. Adquire a sua máxima dureza às 12 horas após a aplicação. 
Permite retoques ou reaplicação em zonas de grande tráfego humano.  
Não armazenar a temperaturas inferiores a 10 ºC. 
 
 
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS 
Aspeto    Líquido opaco 
Cor    Branco 
Odor    Inodoro 
pH                      8.6 
Densidade (20ºC)  1021 kg/m3 
Solubilidade                           Forma uma emulsão 
 
 
APRESENTAÇÃO 
Embalagem de 5 litros 
 
 
PRECAUÇOES 
 

Atenção 

 

Indicações de perigo: Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritação ocular grave.  
Recomendações de prudência: P264: Lavar cuidadosamente após manuseamento. 
P280: Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. 
P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar 
cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-
as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P337+P313: Caso a irritação ocular 
persista: consulte um médico.  
Informação suplementar: EUH208: Contém Mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-
3-ona e 2-metil-2H isotiazole-3-ona (3:1). Pode provocar uma reaccão alérgica. Não 
ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de acidente, consultar o Centro 
de Informação Antivenenos Telf. 800250250. 

 
INFORMAÇÃO ADICIONAL 
A informação indicada é a nosso critério correta, devido a que as condições de uso do produto ficam 
fora do nosso controlo, derivamos qualquer tipo de responsabilidade por uma incorreta utilização do 
produto. 


