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PARA QUE SERVE
• Protege e mantém o brilho de pavimentos de mármore, granito, travertino e 

terrazo polidos.
• Recupera o brilho das superfícies desgastadas pelo uso.
• Ideal como acabamento e manutenção dos pavimentos interiores de mosaico 

hidráulico.

AS VANTAGENS
• Proporciona um brilho natural elegante.
• Fácil de aplicar e asegura uma manutenção fácil e rápida.
• Protege contra o desgaste da passagem e prolonga a vida útil do pavimento.
• Alto poder de autonivelamento e alta capacidade de aderência.
• Abrilhanta-se com facilidade com um pano aumentando ligeiramente o brilho.

COMO SE UTILIZA
Dilução: Pode utilizar-se puro ou diluído em água segundo as necessidades: 
Para proteger mármore, travertino, pedra e aglomerados polidos e mosaico 
hidráulico: 
Pavimentos usados: Aplicar a cera pura com um pincel grande ou aplicador 
de cera. Deixar atuar uns 30 minutos e puxar lustro com disco de lã de aço. 
Pavimentos novos: Aplicar a cera pura ou diluída uniformemente com um aplicador 
de cera. Deixar secar uns 30 minutos e puxar lustro com um pano de lã ou uma 
abrilhantadora. 
Para a manutenção: 
Renovação do brilho (cada 2-3 meses): Após limpar a superfície com uma 
solução diluída de CLEANER PRO (1: 200), aplicar CLASSIC diluindo 100-200 ml de 
produto em 5 litros de água. Com superfície seca (cerca de 30 minutos) puxar lustro. 

TEMPERATURA
Temperatura de armazenagem: de 5º a 30º C.
Aplicar com temperatura do material entre 10º e 30º C.

ADVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.
• Não deve utilizar-se o produto em superficies exteriores nem em ambientes 

húmidos (casas de banhos, duches, etc.)
• Testar o produto em uma pequena área de superfície para verificar eventuais 

alterações da cor.

Embalagens
1 litro: caixas de 12 unidades.
5 litros: caixas de 4 unidades.

RENDIMENTO
Com um litro de produto podem tratar-se:

Barro cozido 30 m²

Pedra 30/40 m²

“O rendimento é orientativo e entendem-se por cada aplicação”

CERA ECOLÓGICA NATURAL 
PARA MÁRMORE, TERRAZO E 

MOSAICO HIDRÁULICO

MÁRMORE, AGLOMERADOS, GRANITO, PIEDRA 
NATURAL, NARRO, MOSAICO HIDRÁULICO

CLASSICCLASSIC

CLASSIC é uma cera liquida natural que protege e nutre as superfícies 
melhorando o seu brilho.  


