
CAMPOS DE APLICAÇÃO
Mapelux Opaca usa-se no interior de ambientes 
comuns como lojas, showroom, apartamentos, 
escritórios, etc., para a proteção de pavimentações 
sujeitas a tráfego particularmente intenso realizadas 
com Mapefloor System ou para facilitar as operações 
de manutenção, sobre pavimentações realizadas em 
Ultratop.

Alguns exemplos de aplicação
•	Tratamento protetor de pavimentações em resina 

realizadas com Mapefloor System, no interior de 
ambientes comuns.

•	Tratamento protetor de pavimentações autonivelantes 
realizadas com Ultratop, no interior de ambientes 
comuns como showroom, lojas, apartamentos.

•	Tratamento protetor, com prévia aplicação de 
apropriado acabamento, de pavimentações 
decorativas realizadas com Ultratop, misturado  
com Dynastone Color ou com agregados naturais, 
no interior de ambientes comuns como showroom, 
lojas, apartamentos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Mapelux Opaca é uma cera metalizada opaca, 
caracterizada por uma elevada resistência ao tráfego e 
a lavagens frequentes, mesmo com detergentes fortes.
Graças à dupla reticulação que liga todos os 
componentes, a película de Mapelux Opaca é assim 
fácil de limpar os sinais originados pelo tráfego com 
uma simples lavagem.

Mapelux Opaca é muito fluido, rápido e fácil de 
espalhar sobre a superfície.

AVISOS IMPORTANTES
•	Não aplicar Mapelux Opaca com temperaturas 

inferiores a +10ºC.

MODO DE APLICAÇÃO
Preparação do suporte
Antes da aplicação de Mapelux Opaca, certifique-
se que tenham passado pelo menos 24 horas após 
a aplicação das pavimentações realizadas com 
Mapefloor System. Para superfícies em Ultratop, 
sucessivamente tratadas com um específico produto 
de acabamento, espalhar Mapelux Opaca após o 
completo enxugamento do mesmo acabamento.

Aplicação do produto
Mapelux Opaca deve ser aplicado em duas demãos 
cruzadas, de modo obter um bom grau de proteção  
da superfície.

Aplicar a primeira demão de Mapelux Opaca de  
modo uniforme com esfregão adequado. Após o 
completo enxugamento da primeira demão, espalhar 
a segunda demão em sentido cruzado em relação à 
primeira demão.

Limpeza
As ferramentas utilizadas na aplicação de Mapelux 
Opaca devem ser limpas após a utilização com água.

Cera metalizada  
de dupla reticulação  
e de elevada  
resistência opaca
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CONSUMO
50 g/m².

EMBALAGENS
Mapelux Opaca está disponível em bidões 
de 10 kg.

ARMAZENAGEM
Mapelux Opaca, conservado nas 
embalagens originais a temperatura 
compreendida entre +10ºC e +30ºC, tem um 
tempo de conservação de 12 meses. Teme 
o gelo.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA 
A PREPARAÇÃO E A COLOCAÇÃO EM 
OBRA
Mapelux Opaca não é perigoso segundo 
as normas atuais para a classificação 
das misturas. Recomenda-se tomar as 
precauções habituais no manuseamento de 
produtos químicos.
Para obter informações adicionais e 
completas sobre a utilização segura do 
produto, aconselha-se consultar a versão 
mais recente da Ficha de Segurança.

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

ADVERTÊNCIA
As informações e prescrições acima 
descritas, embora correspondendo à nossa 
melhor experiência, devem considerar-se, em 
todos os casos, como puramente indicativas 
e devem ser confirmadas por aplicações 
práticas exaustivas; portanto, antes de aplicar 
o produto, quem tencione dele fazer uso 
é obrigado a determinar se este é ou não 
adequado à utilização prevista, assumindo 
todavia toda a responsabilidade que possa 
advir do seu uso.

Consultar sempre a versão atualizada  
da ficha técnica, disponível no nosso site 
www.mapei.com

DADOS TÉCNICOS (valores típicos)

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Consistência: emulsão

Cor: branco-azul

Massa volúmica (g/cm³): 1,036

Teor de substância seca (%): 23

DADOS APLICATIVOS (a +23ºC - 50% H.R.)

Temperatura de aplicação: de +10°C a +30ºC

pH: 8,4 ± 0,2
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As referências relativas a este 
produto estão disponíveis a  
pedido e no site da Mapei  

www.mapei.pt ou www.mapei.com
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