
  

O modo de emprego e aplicação dos produtos são resultado de uma verificação precisa por parre do laboratório. Podem existir fatores que nos escapem, tais como: estado da superfície antes do 
tratamento, características e acabamentos do material não especificados, condições ambientais, profissionalismo do aplicador, etc… Recomenda-se sempre um teste preliminar sobre a superfície a 
tratar. Jorge Almeida, Lda dá sempre garantia de qualidade dos seus produtos mas nunca se responsabiliza pela má aplicação dos mesmos.  

 

CERAMATE   é uma cera líquida de acabamento Mate.  
Emulsão resino-cerosa brilhante anti sujidade e anti mancha para acabamento. Deixa respirar o 
material. 
Pode ser utilizada em todo o tipo de material absorvente como: barro, pedra natural, mosaico 
hidráulico, cimento, klinker e grés rústico. Utilização só em interiores como acabamento depois 
da aplicação de impermeabilizantes hidro ou óleo-repelentes. 
 
Normalmente utiliza-se puro. Agitar bem antes de usar.  
Aplicar uma ou duas demãos com um peluche, esponja, ou mopa de madeira uniforme sem 
deixar excessos. Aplicar a demão seguinte logo que a anterior esteja seca. 
CERAMATE  pode ser aplicada também em sistema "spray-buffing" com máquina monodisco 
(velocidade máxima 400 rpm), munida de disco de medida dureza. Este tipo de aplicação é 
mais recomendada em superfícies polidas.   
O produto seca rapidamente, geralmente em 2 a 3 horas em ambientes bem ventilados. 
 
 

Frases Prudência: P233: Manter o recipiente bem fechado. P411: Armazenar a uma 
temperatura não superior a 30oC 

.  

De 5 Litros: Caixas de 4 
unidades 
De 1 Litro: Caixas de 12 
unidades  

Em materiais com acabamento rugoso 1lt/ 10-18 m2 
Em materiais com acabamento liso 1lt / 20-30 m2  
 

Aspeto: líquido opaco  
Cor:  Branco 
PH: 8 
Densidade (g/cm3): 1 
 
 

Não aplicar o produto no exterior.  
Evitar a aplicação de CERAMATE  em superfícies muito frias (< a 5oC). 
Evitar, na limpeza da superfície tratada com CERAMATE , a utilização de detergente forte 
alcalino, ácido (ex: hipoclorito de sódio) e solvente (álcool etílico). 
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