MANUTENÇÃO

HMK P328
Cera para Terracota - Neutra
Descrição
HMK P328 é uma cera natural, pronta a usar, que melhora a cor e o brilho da terracota, tijoleiras e
mosaicos. Reduz a penetração da água e da sujidade, tornando a superfície mais fácil de manter e
mais durável. Apenas para utilização interior. Não utilize em áreas molhadas, tal como cabines de
duche.

Características
Cera líquida • cor neutra • odor característico • pronta a usar • manuseamento seguro • utilização
interior • componentes biodegradáveis

Rendimento
Aproximadamente 5 a 10 m2 por litro.

 Cera natural pronta a

Modo de Aplicação
Se o pavimento for aquecido, desligue o aquecimento dois dias antes e deixe que a superfície arrefeça.

usar, para terracota,

Limpe a área a tratar profundamente e deixe que seque (max. humidade relativa de 2 a 4%). Agite bem

tijoleiras e mosaicos

antes de utilizar. Aplique uma camada fina e uniforme do HMK P328 sobre a superfície, com um pano ou
um pincel macios e esfregue suavemente, de modo a que seque. Quando o pavimento estiver seco, puxe
o lustro à mão, com um pano macio, com uma máquina lustradora, usando um disco de lã de cordeiro ou
uma polidora com um disco branco de poliéster. Repita o tratamento para superfícies muito absorventes.
Para manter o aspeto, repita o tratamento de acordo com a utilização da superfície e no mínimo uma vez
por ano. Deixe o produto curar cerca de 24 a 48 horas e aplique o HMK P326 – Detergente para Terracota
para ajudar a uniformizar qualquer imperfeição da aplicação. Tempo de secagem: dependendo da
temperatura e ventilação do local, cerca de 4 a 5 horas. Importante: Não ande sobre a superfície tratada
até esta estar seca. Não utilize em borracha, plástico, superfícies envernizadas, de madeira tratada ou

brilho, reduzindo a

tratamento utilize R155 – Detergente Intensivo; para uma limpeza regular e proteção contínua utilize HMK
P324 – Detergente Neutro, produto natural se necessidade de enxaguar e HMK P326 – Detergente para
Terracota.

penetração de água e
sujidade

Precauções
Produto químico. Inflamável. Contém substituto de terebintina. Mantenha afastado de calor, chamas ou faíscas.
Perigoso ou fatal se for engolido ou inalado. Assegure ventilação adequada durante o processo de aplicação. Evite
o contacto com os olhos e a pele e a inalação do vapor e cheiro. Se for exposto ao produto, lave com água e

 Indicado para

procure ajuda médica. Mantenha fechado e fora do alcance das crianças. Armazene num local fresco e assegurese que a lata está bem fechada. Teste o produto numa pequena área pouco visível para avaliar a conformidade,

utilização no interior

o rendimento e o desempenho. Não utilize a temperaturas abaixo dos 12º e acima dos 25º. Siga sempre os
métodos de utilização e aplicação recomendados pela HMK. A má utilização do produto não compromete o
produtor nem o seu representante, estando a sua responsabilidade limitada ao valor de compra do produto.
Nenhuma outra garantia é prestada ou está implícita. Consulte a Ficha de Segurança se precisar de obter
informação adicional.

Produzido na Alemanha por:

Distribuído em Portugal por:

MOELLER CHEMIE - HMK
Ziegeltalstrasse 2 - 93346 Ihrlerstein/ Kelheim
www.moellerstonecare.com
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Soluções para a Pedra Natural e Afins

 Melhora a cor e o

encerada ou superfícies intolerantes ao solvente. Para limpar a superfície profundamente antes do

