
Especialmente formulado para diminuir 
a absorção de sujeira, água, óleo e 
a formação de manchas

SUSTENTÁVEL                     ALTO RENDIMENTO                  ALTA DURABILIDADE
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NANO PROTEGE MG® 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.

EMBALAGEM

RENDIMENTO

CAIXA

1-5-20 L

 20 m² LITRO

1 L 6 UN | 5 L 4 UN

PRECAUÇÃO: 
Ac. Muriático ou cloro são 
corrosivos,
não usar na limpeza prévia.
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As superfícies devem estar neutralizadas*, limpas, secas e livres de poeira;

 

Utilize o produto no seu estado puro (sem aditivos, nem solventes);

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

O produto deve ser aplicado até que a superfície que completamente molhada;

Deixar o produto penetrar e secar (10 a 60 minutos de acordo com a porosidade e a temperatura do 

material).

 

A superfície estará seca em 1 hora e protegida após 24 horas. Eciência máxima obtida após 48 horas.

MODO DE USAR
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COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Aditivos nano estruturados em solução aquosa.

: Rendimento por litro: até 20 m². Valores médios RENDIMENTO POR LITRO
fornecidos a título indicativo. O consumo do produto depende da porosidade 
da superfície.
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APLICAÇÕES:

nano 
Protege MG



FÁCIL Ultra 
Limpa 
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