
 

MAGIC SUELO BIANCO 
CRISTALIZADOR DE ACABAMENTO PARA PISOS DE MÁRMORE E TERRAZZO 

 

  CARACTERÍSTICAS GERAIS  
MAGIC SUELO BIANCO é utilizado para o acabamento final e brilhante de pisos de mármore e tijoleira cristalizados com MAGIC 

SUELO BASE ou quando o piso está em bom estado ou preparado com disco. A preparação do piso com MAGIC SUELO BASE nem 

sempre é necessária, mas é sugerida para melhores resultados após a preparação com palha de aço. 

  MODO DE EMPREGO  
Preparação do piso 

Lave o piso com detergente ou removedor de cera para remover sujidade e resíduos de cera. 

Um piso danificado ou arranhado deve ser preparado com disco de rede e tratado com MAGIC SUELO BASE. 

O piso pode ser preparado também com disco de rede e finalmente protegido com o MAGIC SUELO BIANCO. 

Aplicação 

O piso deve estar completamente seco e limpo. Pulverize uma pequena quantidade de produto em 5-8 m2. Trabalhe com uma 

máquina rotativa e lã de aço e lustre até secar (aprox. 10-20 segundos/m2). Aplicar 2-3 demãos. Os melhores resultados são 

obtidos usando uma máquina rotativa de disco único (mínimo 45 kg) e disco de lã de aço. Troque o disco quando estiver muito 

molhado. Se necessário, elimine os resíduos do disco de lã de aço com um esfregão húmido. 

Manutenção 

O piso cristalizado com MAGIC SUELO BIANCO pode ser mantido com o mesmo produto. Para manutenção de rotina, lave com o 

detergente de baixo resíduo TOC. 

  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 

Aparência Líquido branco 

pH 1.5 - 2.5 

Densidade 1.135 g/ml 

Conteúdo em substância activa 25% 

 ADVERTÊNCIA  
The product may show separation on long storage. Shake well before using. 

 

Rótulo Perigo 
Perigoso se ingerido. Causa queimaduras na pele e lesões oculares graves. 

Leia atentamente a ficha de dados de segurança antes de usar. 
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