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CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e pele. Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com 
água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Informações Toxicológicas 
(CIT/RS 0800 721 3000) ou o médico levando o rótulo do produto. Não reutilizar a embalagem vazia. 

FICHA TÉCNICA
NANO PROTEGE MG
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Cp3019 1L
UNITÁRIA: 1L: 183 alt x 103 larg x 77 comp (mm)
CAIXA MASTER 1L (6 unidades):  190 alt x 210 larg x 235 comp (mm)

CP3020 5L
UNITÁRIA: 5L : 294,5 alt x 188 larg x 134 comp (mm)
CAIXA MASTER 5L (4 unidades):  295 alt x 280larg x 380 comp (mm)

CP3021 20L
UNITÁRIA: 20L : 376,5 alt x 330 larg x 235 comp (mm)

PROPRIEDADES
Protege as superfícies de MÁRMORE e GRANITO polido contra a penetração de 
água, óleo, manchas e ácidos fracos (suco de fruta, tempero e vinho) e de todos 
os tipos de gorduras. É um produto a base de água, SEM solventes de petróleo 
ou silicone, tornando-o um produto verdadeiramente ecológico. PROTEGE 
MG® não altera a aparência ou cor dos materiais, não cria películas, resistente 
aos raios UV, não amarela com o tempo, retarda o envelhecimento da superfície 
e facilita a manutenção periódica.
Produto indicado para: ambientes internos e externos, sem limitação, em 
mármores, granitos, cerâmicas lisas ou polidas, porcelanatos e pedras polidas em 
geral.Tecnologia Francesa.

Sobre as superfícies verticais aplicar sempre de baixo para cima;

 Deixar o produto penetrar e secar (10 a 60 minutos de acordo com a porosidade e a temperatura do material).
O produto deve ser aplicado até que a superfície que completamente molhada;

Remover o excesso sem abrasão, com um pano limpo e macio antes da secagem total.
A superfície estará seca em 1 hora e protegida após 24 horas. Eciência máxima obtida após 48 horas.

 Aplique uma demão do produto sobre a superfície com a ajuda de um pincel ou rolo.

Para limpeza com neutralização da superfície utilize produtos das linhas Limpe Certo e Limpa Fácil Performance;
Utilize o produto no seu estado puro (sem aditivos, nem solventes);
Impregnar a superfície até a saturação, não saturar demasiadamente a superfície com o produto;

   Agitar bem antes da aplicação;
MODO DE USAR

COMPOSIÇÃO
Aditivos nano estruturados em solução aquosa

CLASSIFICAÇÃO / ANVISA

PRECAUÇÕES E CUIDADOS

EMBALAGEM

NCM:  3809.93.90      

VALIDADE

RENDIMENTO
· Rendimento por litro: aproximadamente 10m². Valores médios fornecidos a título indicativo.
· O consumo real do produto depende da porosidade da superfície e do nível de impregnação da sujeira.

Validade por 24 meses a partir da data de 
fabricação indicada na embalagem, se em 
embalagem não aberta. 

CÓDIGOS EAN/DUN

1L  EAN: 7898938019057
      DUN:17898938019054

5L  EAN: 7898938019064
      DUN:17898938019061

20L EAN: 7898938019071
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