
Fast Cera Líquida

Cera incolor para pisos laváveis
Finalidade de Uso
Fast Cera Líquida é uma cera lustrável premium, à base de carnaúba, especialmente 
formulada para garantir maior brilho em áreas de baixo e médio tráfego. Pode ser utilizado 
em pisos cerâmicos, mosaico, vinílico, madeira tratada e basalto.

Características / Benefícios
• Deixa sobre o piso um filme resistente e duradouro, facilmente polível com enceradeira 

de baixa rotação;
• Cera em emulsão, própria para a proteção e conservação de pisos laváveis;
• Antiderrapante e resistente ao tráfego intenso;
• Durante a aplicação, deixa no ambiente um agradável perfume de lavanda.

Modo de Usar 
Aplicação: Aplicar a cera uniformemente sobre piso limpo e seco utilizando pano limpo ou 
esponja. Deixe secar completamente. Se desejar um brilho mais intenso, usar uma flanela 
ou enceradeira, de preferência com discos de feltro. Para limpeza do dia-a-dia passar um 
pano macio e levemente úmido. RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES: Pronto para uso, 
não dilua. Coloque barreiras de contenção no estabelecimento, como tapetes nômades, e 
mantenha os depósitos limpos e encerados. ATENÇÃO: O piso pode tornar-se escorregadio 
quando molhado. Isole a área do tráfego de pessoas enquanto estiver úmida ou molhada. 
Não retorne sobras do produto para a embalagem original.

Características Físico-Químicas
Aspecto Líquido opaco
Cor                                                  Bege escuro
Peso específico a 25oC 0,990 – 1,010 g/ml
pH (puro) a 25oC 9,6 – 10,4

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem 
ser considerados como especificação.

Composição 
Emulsão de Ceras, Agente Nivelador, Perfume, Conservante e Água.

Precauções de Uso
Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas 
separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ). 

Prazo de Validade
24 meses a partir da data de fabricação.
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