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SHELF LIFE: 5 años  
se conservado segundo as indicações 
de armazenagem. 

  WATER BORNE
TECHNOLOGY

PARA QUE SIRVE
• Reaviva as superfícies em cimento e hormigon interior e exterior, protegendo as 

contra água, humidade e manchas orgânicas.
• Cria uma proteção que facilita a eliminação de graxa e óleo antes que penetrem 

em profundidade.
• Em superfícies exteriores de pré fabricados de hormigon e hormigon impresso, 

oferece uma resistência aos danos dos agentes atmosféricos.
• Em pisos industriais, armazéns, lojas e garagens, consolida e cria uma proteção 

anti poeiras.
• Em pisos interiores de residências, o tratamento pode ser finalizado com uma 

cera protetora como acabamento final.

AS VANTAGENS 
• Produto ecológico; sem solventes hidrocarburicos
• Tratamento recuperável.
• Ação consolidante e anti poeiras.
• Resiste aos raios UV (ASTM G154)
• De base aquosa: pode ser aplicado com humidade residual, reduzindo os 

tempos de trabalho.

COMO SE UTILIZA
Não se diluí: pronto para usar.
Aplicação: Agitar antes de usar. Com a superfície limpa e seca, aplicar CONCRETE 
SHIELD com rolo, trincha grande ou outro aplicador similar de modo uniforme.
Uma vez seca à primeira demão (4 horas), no caso de superfícies muito absorventes, 
aplicar uma segunda demão de produto.
Para ambientes domésticos interiores:
ao cabo de 4 horas da aplicação do produto, aplicar uma demão de cera protetora 
como acabamento, pode escolher o efeito estético (MATT, LONGLIFE BRILHO).
Para exteriores:
aconselha se aplicar o produto cada ano, para manter um ótimo efeito estético 
reavivante.

Atención:
Em caso de uma incorreta aplicação e quando seja necessário uma recuperação 
total da proteção, eliminar CONCRETE SHIELD utilizar o PS87 PRO.
Em pavimentos interiores a uso domestico (micro cimento, quartz cimento, etc.) 
realizar sempre um teste de compatibilidade com a superfície, antes de realizar o 
tratamento.
Em caso de materiais lisos com acabamento polido (ex. Micro cimento) CONCRETE 
SHIELD pode não aderir corretamente. Aconselhamos realizar um teste prévio.
Não aplicar o produto no exterior, se estiver previsto chover. Não aplicar em 
ambientes húmidos ou em pavimentos sem pendentes adequadas, que criem 
poças de água. Em caso de material colocado sem juntas, a proteção é só eficaz 
nas peças.
Averiguar com um teste prévio o efeito reavivante antes de aplicar o produto.
Para a manutenção diária e extraordinária evitar o uso de detergentes 
desengrasantes de base alcalina.
Usar só detergentes neutros, CLEANER PRO, oportunamente diluído em água.

Embalagens
5 litros: caixas de 4 unidades.

RENDIMENTO
Com um litro de produto podem tratar-se:

10-15 m²

El rendimiento es indicativo y se refiere a una sola 
aplicación

Previne a formação de pó, evita a absorção em profundidade da 
sujidade e facilita a limpeza de pavimentos em cimento, hormigon 
impresso, pré fabricado de cimento e hormigon.

CONCRETE SHIELDCONCRETE SHIELD
PROTETOR ANTI MANCHA 

REAVIVANTE PARA CIMENTO

CIMENTO, HORMIGON IMPRESSO, PRÉ FABRICADO 
DE CIMENTO E PRÉ FABRICADO DE HORMIGON, 
PEDRA NATURAL

TEMPERATURAS
Temperatura de armazenagem: de 5° a 30° C.
O produto aplica-se com temperatura do material entre 10º e 30º C.

ADVERTENCIAS
• Manter fora do alcance das crianças..
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.
• O produto embalado não resiste ao gelo.
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