ULTRAPISO
É um impermeabilizante indicado para lajes exposta a
trafego. Com maior resistência mecânica, mantendo
propriedades básicas de redução de calor e resistência
a água.

Rendimento
Quantidade de Demão
Uso Indicado
Marca
Acabamento
Conteúdo da Embalagem
Cor

Até 230 m² por demão
02 a 03 demãos
Pisos cimentados
2BR Brasil
Fosco
20kg
Verificar disponibilidade

Linha
Ambiente Indicado
Altura
Circunferência
Nível de Odor
Lavável

Fosco Completo
Interno e Externo
33 cm
31 cm
Baixo Odor
Sim
Rolo: 10% de água limpa na primeira demão e pura
para as demais.
Pistola: Até 15% de água limpa e pura nas demais.
Água
A superfície deve estar firme, limpa, seca e sem
poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. A
preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é
princípio fundamental para que a proteção tenha
maior durabilidade.

Diluição
Composição Base

Preparação da Superfície
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Ferramenta Indicada para Aplicação

Dica

Instruções de Limpeza
Validade do Produto
Observações sobre a Validade

Armazenamento

Produto
Aviso

Rolo de lã ou Pistola
Evite pintar em dias chuvosos, procure usar em
temperatura ambiente entre 5° C e 40°C e umidade
relativa do ar inferior a 85%. Execute sua
impermeabilização em dias com sol, respeitando
1hora em cada demão e 72h para cura total. E
aplicar demãos cruzadas. Utilizar máscara protetora,
luvas e óculos de segurança, durante a aplicação da
Borracha. Nunca usar cal como fundo e sempre
remover a tinta velha antes de pintar.
A superfície só poderá ser limpa com esponja macia
e detergente neutro. Para limpeza de ferramentas
utilize água e sabão.
12 meses
Tempo contado a partir de sua fabricação, após
produto aberto, validade de 06 meses, contando o
bom fechamento da embalagem.
Local com boa ventilação e coberto. Sempre
locomover produto em posição vertical. Manter
embalagem devidamente fechada, manter esta
embalagem devidamente fechada, fora do alcance
de crianças, animais domésticos, e sem contato com
alimentos.
Borracha Liquida – UltraPiso
As Cores deste site são apenas referências, podendo
existir divergência entre as cores apresentadas na
tela e as cores reais dos produtos comercializados.

Produto fosco ajuda a disfarçar imperfeições. É super-resistente e tem cobertura incrível em
todas as suas cores. Possui ótima durabilidade, é lavável e deixa seu substrato protegido com
resistência a água. Possui rendimento de até 230 m² por demão.

Rua Barciliano Ribeiro, 75 - Centro - Monte Castelo - comercial@2brbrasil.com.br - (47) 3654.0445

