
      

 

Ficha Técnica 
 

TRAVI 00 
   

Vitrificador base tapa-poros 

 
CARATERÍSTICAS  
Cristalizador profissional que limpa, tapa os poros, impermeabiliza e abrilhanta pavimentos do tipo 
calcário: granito, mármore, mosaico, cimento polido, etc.  
De grande rendimento e rápida aplicação, prepara o pavimento para ser posteriormente vitrificado com 
o cristalizador tapa-poros TRAVI 01 proporcionando uma maior aderência, brilho e duração do mesmo.  
Fornece um revestimento duro duradouro e altamente resistente ao desgaste que aumenta a resistência 
às agressões do trânsito, ao mesmo tempo em que destaca a cor dos pavimentos tratados com um 
brilho intenso e duradouro. 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO 
Agitar antes de usar. Convém pré-decapar a superfície com o decapante KENEX DC ALCALINO e com 
o pavimento limpo e seco depositar pequenas quantidades de produto no pavimento, repartindo-o em 
áreas de uns 2 m2 com a máquina rotativa de baixa velocidade e disco de lã de aço, realizando 
passagens circulares até a absorção total do produto, repetindo se necessário. Desempenho de 150 a 
200 m²/litro, dependendo da porosidade do pavimento.  
Não deve aplicar-se em pavimentos de barro cozido ou madeira nem utilizar lã de aço oxidada, pois 
pode causar manchas no pavimento. 
 
 
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS 
Aspeto   Líquido  
Cor   Turquesa 
Odor   Inodoro 
pH                    3.2 
Densidade (20ºC) 1110 kg/m3 
Solubilidade               Solúvel em agua 
 
 
APRESENTAÇÃO 
Embalagem de 5 litros 
 
PRECAUÇOES 
 

 
Perigo 

 

 

Advertências de perigo: Acute Tox. 4: H302 - Nocivo por ingestão. Eye Dam. 1: H318 - 
Provoca lesões oculares graves.  
Recomendações de prudência: P264: Lavar-se minuciosamente 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. P310 Contacte imediatamente o CENTRO DE 
INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. P330: Enxaguar a boca. P501: Eliminar o 
conteúdo e/ou o recipiente de acordo com a norma sobre resíduos perigosos ou 
embalagens e resíduos de embalagens, respetivamente. Não ingerir. Manter fora do 
alcance das crianças. Reservado aos utilizadores profissionais. Em caso de acidente, 
consultar o Centro de Informação Antivenenos Telf. 800250250.  
Contém: Hexafluorossilicato de magnésio, 6H2O. 

 
 
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. 


