Ficha Técnica Cera
Brilho+ líquida

Cera de alta proteção e
resistência
Benefícios

 Cera natural de
carnaúba líquida.
 Resistência a
intempéries.
 Única cera à base
d´água.
 Totalmente seca em
15 minutos.
 Transparente.
 Manutenção simples
e fácil.
Rendimento

 5m² (250ml)
 20m² (1 litro)
 100m² (5 litros)

Embalagens

250ml, 1 litro e 5 litros.
Validade

 18 meses.

O que é a cera Brilho+ líquida

A cera Brilho+ líquida foi desenvolvida para aplicação ultra rápida em grandes áreas. Protege contra
rachaduras e empenamento causados pela flutuação excessiva da umidade da madeira e tem boa
resistência às intempéries.
Cores

Acabamento

Características

Transparente. Pode ser tingida com os produtos da linha Tintura per Vernice.
Brilhante

É a única cera para madeira à base d´água - 100% sem solventes orgânicos - e por isso a única cera para
pisos e móveis que pode ser aplicada em ambientes fechados ou com pouca ventilação.
A Brilho+ é a cera para madeira mais fácil de ser aplicada e está completamente seca em 15 minutos.
Composição

Cera natural de carnaúba, aditivos especiais, água, preservante.
Indicações

Indicada para qualquer tipo madeira em ambiente interno com ou sem acabamento e externo com
acabamento; madeira industrializada como MDF e compensado. Recomendada para artesanato, objetos
em contato com a pele, brinquedos, jóias, móveis, armários, portas, janelas.

Recomendada para pisos de madeira, concreto, pedras naturais e acabamento de pintura. IDEAL para
recuperar pisos com acabamento sem brilho.
Recomendações para aplicação da cera Brilho+ líquida





Equipamento de segurança adequado: óculos, luvas para o manuseio e a aplicação.
Aplicar com pincel ou pano limpo e seco.
Não diluir. Pronta para uso.
Importante: não aplicar a cera antes de qualquer outro acabamento.

Preparação da madeira

Madeira sem acabamento

 Lixe a madeira até a grana 180-240 seguindo a progressão normal de granas (granas grossas para
remoção de resíduos e finas para eliminar marcas das lixas). O lixamento cuidadoso aumenta a vida
útil do acabamento.
 Limpe a superfície da madeira antes de aplicar a cera: remova toda a sujeira, pó e partículas. A
superfície deve estar limpa e seca. Não aplicar sobre madeira úmida/verde.
 É recomendável usar seladora, verniz ou óleo antes da cera para aumentar a proteção da madeira.

Madeira com acabamento

 Limpe a superfície antes de aplicar a cera. Se o acabamento estiver danificado lixe levemente e remova
todo o pó.

Mais informações sobre
os nossos produtos
visite o site:

www.ironfittings.com.br
Novembro/2015
Brilho+ líquida

Substitui qualquer Ficha
técnica anterior.

Demãos

Aplicar uma demão. Mais demãos acentuam o brilho da cera.
Aplicação

Aplique uma fina camada sobre toda a madeira. Depois de 15 minutos esfregue um pano limpo para
remover qualquer excesso e quando o pano começar a deslizar facilmente sobre a madeira dê o lustro
final. Se o pano estiver marcando o acabamento aguarde mais alguns minutos antes de lustrar.

Ficha Técnica Cera
Brilho+ líquida

Cera de alta proteção
e resistência
Tempo de secagem

Entre demãos: 15 minutos.
Total: 15 minutos.

Consertando defeitos

O problema mais comum é aplicar a cera demais: o sintoma é que, mesmo depois de 24 horas, a superfície marca facilmente e a
sujeira gruda com muita facilidade. Para evitar isto trabalhe com pouca cera no pano de cada vez e remova o excesso até não poder
ver a cera. Passe a ponta dos dedos sobre a cera: eles devem estar completamente secos e desengordurados depois do passo 2
(remover o excesso e lustrar).
Para remover o excesso é necessário esfregar a superfície com uma esponja abrasiva fina se o produto por baixo da cera for óleo ou
stain; se for verniz ou resina um pano de algodão grosso ou esponja não abrasiva são mais recomendados para não riscar a superfície
do verniz. Depois esfregue um pano limpo para lustrar o acabamento.
Limpeza do equipamento e disposição do material utilizado

Descarte os panos e outros objetos em saco plástico fechado.
Manutenção

A limpeza pode ser feita com pano úmido e produtos de limpeza neutros.
Reaplicação

A reaplicação deve ser feita sempre que não for possível ver o brilho acetinado característico do acabamento com cera ao lustrar a
superfície depois de limpá-la. Evite aplicar a cera mais de 1 ou 2 vezes por ano. Limpe a superfície e reaplique a cera como descrito.
A cera antiga pode ser removida com thinner GIF Eco. Umedeça uma lã de aço ou esponja abrasiva fina e esfregue a superfície para
remover a cera. Deixe todo o solvente evaporar e a seguir proceda conforme descrito acima para aplicação da cera.
Segurança

Ingredientes naturais podem ser perigosos para usuários e ambiente se não forem utilizados corretamente. Siga as orientações
abaixo:



Mantenha a embalagem do produto bem fechada e em ambiente ao abrigo do sol, fontes de calor e de ignição e sem
umidade.
Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais.

Todas as recomendações ou quaisquer declarações sobre o produto (nesta ficha de informações ou em outro documento) estão
corretas de acordo com o nosso melhor conhecimento atual, mas não temos controle sobre a qualidade ou as condições do substrato
ou muitos outros fatores que afetam o uso e a aplicação do produto. Entretanto, a menos que especificamente atestado por nós de
outro modo, não aceitamos qualquer tipo de responsabilidade pelo desempenho do produto ou por qualquer perda ou prejuízo
proveniente de sua utilização. Todos os produtos fornecidos e as recomendações estabelecidas estão sujeitos aos nossos requisitos
padrões e condições de venda. O usuário deve requerer uma cópia deste documento e revê-la cuidadosamente. O conteúdo desta
ficha de informações está sujeito a modificações periódicas baseada na nossa experiência e política de desenvolvimento contínuo. O
usuário é responsável por verificar se esta ficha de informações está atualizada antes de utilizar o produto.
As informações servem apenas como guia geral. As condições de uso variam e é sempre recomendável fazer um teste de amostra. A
falha em seguir as instruções descritas cancela qualquer garantia implícita com relação ao produto.

