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PARA QUE SERVE
• Ideal como produto de acabamento e manutenção.
• Protege os pavimentos interiores de barro, grés rústico e pedra natural rústica 

contra o desgaste da passagem e a sujidade, suavizando a textura, facilitando a 
manutenção e conferindo um acabamento acetinado.

• Ideal para proteger superfícies interiores de ardósia, mosaicos hidráulicos e 
pedras artificiais.

• Ideal para a manutenção de mármores e pedras naturais com acabamento 
amaciado.

AS VANTAGENS
• É auto-brilhante, mas se quiser aumentar o grau de brilho, é possível abrilhantar 

com um pano ou abrilhantadora.
• Três funções: protege, mantém e enobrece os pavimentos.
• Fornece um efeito acetinado novo e original.
• Alta concentração: podem utlizar-se puro (na fase de tratamento) ou diluído em 

água (na fase de manutenção).
• Completamente removível.
• Alto poder de autonivelamento e alta capacidade de aderência.

COMO SE UTILIZA
Dilução: Pode ser usado puro ou diluído em água, conforme necessário. 

Com superfície limpa e seca, aplicar uma demão de SATIN com uma trincha, pano 
ou outro aplicador similar uniformemente. Esperar até a secagem completa (pelo 
menos 1 hora) e aplicar uma segunda demão. Esperar a secagem completa antes 
de transitar. Se desejar um nível mais alto de brilho, puxar o lustro com um pano. 
Para a manutenção: 
Renovação de brilho (ex.a cada 2-3 meses): Com superfície limpa e seca, aplicar 
SATIN diluído em água na proporção de 1:10 (500 ml. Em 5 litros de água) com 
um pano ou outro aplicador similar. Puxar o lustro se desejar um nível mais alto de 
brilho. Recuperação da proteção (ex. uma vez por ano): aplicar puro com um pano 
ou outro aplicador. Esperar 1 hora e com superficie seca puxar o lustro. 

Atenção:
Não utilizar em superficies exteriores nem em ambientes húmidos (casas de 
banhos, duches, etc.)

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.
• O produto embalado não resiste ao gelo. Conservar a temperatura ambiente.

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 EFEITO ACETINADO
BARRO COZIDO, GRÉS RÚSTICO, PEDRA 
NATURAL E AGLOMERADOS NÃO POLIDOS, 
MOSAICO HIDRÁULICO

SATINSATIN


