
Cera acr í l i ca concen t rada

• Permeável ao vapor de água

• Acabamento meio brilho

• Fácil manutenção 

• Protege os revestimentos do desgaste

• Evita a impregnação de sujidade

A Topeca micro wax é uma cera acrílica para aplicações em superfícies verticais                          
ou horizontais em interiores. É utilizada para a proteção de superfícies decorativas, reforça             
a durabilidade e suaviza a textura dos revestimentos porosos facilitando as operações                   
de manutenção. 
Topeca micro wax apresenta uma qualidade ímpar, o que a torna apta a ser aplicada sobre  
superfícies de  microcimento,  pavimentos cerâmicos, madeira, vinílicos, linóleos, entre 
outros. Garante um acabamento resistente, acetinado e duradouro.

Util ização Suportes

Microcimento, 

Argamassas cimentícias.

Cerâmicos

Madeira 

Vinílicos 

LinóleosRecomendações

Consumo
0,03 L/m²/demão.

Conservação
2 anos a partir da data de fabrico em 
embalagem fechada e ao abrigo da humidade, 
entre 5 a 40ºC

Apresentação
Embalagem: Frasco 1L
Cor: Branco Leitoso
Acabamento: Meio Brilho

Os suportes devem ser resistentes, apresentando as seguintes características: 
uma resistência mínima à tração de 1,5 N/mm2 e uma resistência à compressão mínima                
de 25 N/mm2. 
É aconselhável efetuar a manutenção do pavimento encerado com um produto do tipo
detergente neutro.

Limites de Util ização
Não recomendado para superfícies com pouca absorção ou sem porosidade.
Não aplicar sobre:
• suportes muito quentes e/ou expostos à radiação solar;
• no exterior;
• em locais húmidos, como base de duche ou casa de banho, piscinas ou tanques, etc;
• em locais locais sujeitos a tráfego intenso;
• locais onde existam ou utilizem produtos químicos / produtos de limpeza agressivos.



Características
Sólidos em volume: 35 % (Teórico);
Massa volúmica: 1,06 ± 0,02 g/ml;
Temperatura aplicação: 5 - 35 °C
pH (20 ºC): 7 – 9
Os resultados apresentados foram testados a 23 °C, 50 %
HR e 20 µm de espessura seca.
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Produto aquoso à base de resinas 
acrílicas e aditivos; 

Composição

Os suportes devem estar secos, limpos de poeiras, descofrantes, matérias desagregadas
ou instáveis, eflorescências, bem como, de qualquer tipo de material que afete as normais
condições de aderência.
Limpar bem a superfície a encerar. No caso de pavimentos que já se encontrem encerados, 
deve-se retirar os restos da cera anterior utilizando um decapante de ceras. Remover bem 
todo o decapante e deixar secar. Caso a limpeza seja efetuada com produtos agressivos, 
deve-se aplicar um lava tudo ou multiusos neutro sobre a superfície, de modo a neutralizar         
a superfície. É importantíssimo que as superfícies estejam completamente desengorduradas 
e bem secas, de modo a permitir melhor aderência e acabamento.

Preparação do suporte

Aplicação
1. Antes da aplicação, o produto deve          

ser agitado até à completa 
homogeneização.

2. Em pavimentos muito porosos                     
é recomendável aplicar previamente  
uma solução de Topeca Micro Wax
diluída (a 1L de cera adicionar 300 ml          
de água) funcionando como primário           
de selagem, deixar secar.

3. Aplicar o Topeca Micro Wax puro           
com um aplicador de cera , mopa limpa, 
pano ou trincha.

4. Deixar secar durante cerca de 60 
minutos. Para um melhor resultado      
com mais brilho e resistência, aplicar 
nova camada cruzada com a primeira. 

5. Em pavimentos novos ou muito porosos, 
aplicar as camadas de cera necessários, 
de forma a obter o brilho desejado. 
Poderá puxar o lustro com pano. Como 
tratamento de manutenção, para manter 
as superfícies enceradas sempre 
brilhantes, lavar com Lava e Encera         
ou com uma solução de Topeca Micro 
Wax diluída  na proporção (250ml para  
5 litros de água).

Observações: Esta ficha técnica substitui as anteriores. A informação contida neste documento resulta dos conhecimentos, boas práticas/ensaios                    
e testes realizados ao produto. A TOPECA não poderá ser responsabilizada por maus resultados obtidos com os seus produtos, quando sujeitos                   
a utilização indevida; desrespeitando as instruções de uso; as prescrições contidas na documentação técnica e ainda erro na escolha do tipo ou género 
de instrumento de trabalho e/ou ferramenta utilizada na aplicação. Aconselhamos sempre a realização de ensaios prévios, realizados de acordo com              
as especificações da ficha técnica. Leia atentamente as instruções das embalagens, as fichas de segurança e respeite as nossas instruções. Em caso             
de dúvida, deverá contactar a TOPECA. 
A Topeca reserva-se ainda no direito de realizar melhorias aos seus produtos, sem aviso prévio.
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