VERNIZ ACRÍLICO
Metalizado

ROCKET-21

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Rocket 21 é um verniz acrílico metalizado,
impermeabilizante
de
superfícies
e
reticulado com zinco, o que garante maior
resistência a riscos e dureza do filme.
É um produto ultra resistente com
acabamento brilhante, auto-nivelante e que
dispensa o uso de máquinas para polimento
e lustro do piso. Forma película super fina e
resiste ao trânsito de pessoas e carrinhos.
O Rocket 21 contém em sua formulação um
alto conteúdo de polímeros acrílicos metareticulados
do
tipo
crosslink,
ceras
sintéticas,
agentes
nivelantes
e
plastificantes.
Devido aos polímeros tipo crosslink, o filme
impermeabilizante mantém sua excelente
capacidade de ser removido, quando
utilizados procedimentos adequados não
importando o tempo transcorrido de sua
aplicação.

Pisos contendo ceras antigas ou muito
encardidas
deverão
ser
lavados
rigorosamente com desengraxante alcalino
STRIPPER e em seguida enxaguados com
água.
Após a secagem, aplique o selador PROSEAL
em 2 camadas e a cera ROCKET 21 em 2 a
4 camadas finas de maneira uniforme com
intervado de 30 a 50 minutos. Se um nível
de brilho mais intenso for desejado, novas
camadas poderão ser aplicadas e pronto, o
piso estará protegido e impermeabilizado.
Reaplique o produto sempre que necessário.
O rendimento do ROCKET 21 é de 50 a 80
m2 por litro, dependendo d porosidade do
piso. O método de aplicação é utilizando
aplicadores especiais, esfregões tipo mopa
ou um bom pano limpo e macio com o
auxílio de um rodo.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS










Rápida secagem e alta durabilidade.
Resistência ao tráfego pesado.
Dispensa o uso de enceradeiras.
Brilho claro e intenso, preservando a
cor natural do piso.
Excelente nivelamento e alastramento.
Alto coeficiente de atrito.
Resistência a ação de detergente
neutro, produtos de limpeza e água.
Resistência a marcas de sapato.
Fácil de usar e não inflamável.

USOS E APLICAÇÕES
Rocket 21 pode ser aplicado nas mais
diversas superfícies, como pisos epóxi,
poliuretanos, paviflex (vinílicos), pisos de
borracha, cerâmica, ladrilho hidráulico,
placas
cimentícias,
lajotão,
mármore,
granilite, ardósia, synteko, vernizes, carpete
de madeira, pisos de cimento em geral além
de vários tipos de pedras minerais.
Os melhores resultados são obtidos quando
utilizado o selador acrílico PROSEAL antes
da aplicação da cera ROCKET 21.






Viscosidade
Densidade
Teor de ativos
PH

10” Ford 4
1,02 g/cm3
23 %
8,5 - 9,0

PRECAUÇÕES
Mantenha o produto longe de crianças e
animais domésticos, longe de fontes de
ignição, do fogo e de superfícies aquecidas.
Em caso de contato com os olhos, lave-os
com água em abundância. Se ingerido, não
provoque vômitos, beber vagarosamente
água em abundância, procure um médico
imediatamente.
Não reutilize a embalagem vazia.
EMBALAGEM
Bombonas
Frascos

5L
1L

NOTA:

Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão
baseadas em nossas experiências e conhecimentos, entretanto
como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos
produtos, nenhuma garantia expressa ou subentendida é dada
ou sugerida quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer
danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das
informações prestadas.
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