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O nosso DEPARTAMENTO TÉCNICO 
atenderá sem compromisso 

qualquer dúvida ou pergunta sobre 
o produto ou a sua aplicação. 

Tel. (+34) 902.116.836 

NOTA: A garantía de Thomil, S.A., limita-se à qualidade do produto, recusando qualquer responsabilidade derivada de uma utilização inadequada. 
 

 
Descrição:  
Emulsão autobrilhante elaborada com polímeros acrílicos e 
ceras de primeira qualidade, para pavimentos de mármore e 
tijoleira, pavimentos de borracha, plástico e linóleo. 

Aplicações:  
Especialmente desenvolvido para pavimentos duros, em que se 
pretende uma grande durabilidade e resistência ao trânsito. Máximo 
nível de brilho e protecção às superfícies tratadas. Recomenda-se 
para a manutenção utilizar uma mopa ou uma rotativa de alta 
velocidade. 

Características Técnicas:  
*PROPRIEDADES: 
Cera verniz metalizada. Autobrilhante e antiderrapante. Uso directo. Alto 
brilho e resistência, ideal para manutenção com mopa ou rotativa de média 
ou alta velocidade. Tempo de secagem curto.  
*ESPECIFICAÇÕES: 
 ASPECTO ……….....   Líquido ligeiro. 
 COR ……………......   Branco. 
 ODOR ……………...  Característico 
 DENSIDADE ….........  1.045 ± 0.005 gr./cc. (20º) 
 PH ……........……......  9 ± 0.5 (20º) 
 RESÍDUO SECO …....  24.5 ± 0.5% 
*COMPOSIÇÃO: 
Polímeros acrílicos. Ceras, plastificantes, humectantes, resinas e aditivos. 

Empresa certificada por BVQI: 
ENAC Nº 03/C-MA007/ISO 14001 
GESTÃO AMBIENTAL 

Modo de Utilização: 
Limpar a superfície a tratar com DEKA THOMIL para eliminar a sujidade 
e qualquer resto de cera anterior existente. Deixar secar. 
Aplicar a CERA DURA PLUS-2 directamente no pavimento e estender 
numa camada fina e uniforme, com aplicador ou esfregona. Deixar 
secar, dependendo da humidade e porosidade, no mínimo 30 
minutos. Aplicar a 2ª camada em sentido perpendicular à camada 
anterior. Em pavimentos bastante porosos, aconselhamos uma 
selagem prévia com COVER THOMIL. 
Pode-se realizar a manutenção da película com método Spray-
Cleaner de alta velocidade com H.S. PLUS. 

Pictogramas de uso:Pictogramas de uso:Pictogramas de uso:Pictogramas de uso:    

EEMMUULLSSÃÃOO  AACCRRÍÍLLIICCAA    
AAUUTTOOBBRRIILLHHAANNTTEE,,    

AALLTTOO  BBRRIILLHHOO  EE  RREESSIISSTTÊÊNNCCIIAA  

TSTM005: 4 bilhas de 4 lt. 
TSTM006: 1 bilha de 10 lt. 
 

Segurança e Manejo: 
Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Ficha de 
Dados de Segurança à disposição do utilizador profissional que 
a solicite. USO PROFISSIONAL. 

Conservação e Armazenagem: 
Guardar na embalagem original bem fechada mantendo-o afastado do frio e 
calor intenso. Evitar que congele. Não expor a radiação solar directa. 

Advertências: 
Em caso de ingestão acidental, consultar o Centro Informação 
Antivenenos (CIAV). Tel. 808250143 

Apresentação:Apresentação:Apresentação:Apresentação: 

Pictogramas de sPictogramas de sPictogramas de sPictogramas de sinalizaçãoinalizaçãoinalizaçãoinalização::::    

REGISTO GERAL SANITÁRIO DE 
ALIMENTOS: 37-00000271/M 


