
SIMPLEX 2X1

FICHA TÉCNICA

4- CARACTERÍSTICAS DA PELÍCULA:

5 - MODO DE USAR

Após totalmente coalescida e seca, a película formada
apresenta as seguintes caracterísƟĐas:
ͻ�ďƌŝůŚŽ�ŝŶtenso, sem a necessidade de polimento;
ͻ�ƚƌansparente e incolor;
ͻ�Ăůƚa dureza;
ͻ�Ğxcelente resistência ao tráfego;
ͻ�Ğxcelente resistência à água;
ͻ�Ăůƚa resistência a detergentes;
ͻ�ĂŶƟͲĚĞƌƌapante;
ͻ�ƉŽƌ�ƐĞƌ�ĚĞ�ŶĂtureza acrílica, apresenta grande

estĂďŝůŝĚĂĚĞ�ă�ůƵǌ͕�ĞůŝŵŝŶĂŶĚŽ�ƉƌŽďůĞŵĂƐ�ĚĞ�
escurecimentŽ�ĚĂ�ƐƵƉĞƌİĐŝĞ͖

ͻ�ďĂŝǆa resposta ao lustro em Low Speed;
ͻ�ďĂŝǆa tendência de esfarelamento.

seguindo as seguintes recomendações:
ͻ�ŝƐŽůĂƌ�Ă�Ąƌea a ser tratada;
ͻ�Đolocar uma pequena quanƟĚĂĚĞ�ĚĞ�
�Ğŵ�Ƶŵ�ďĂůĚĞ�ůŝŵƉŽ͖
ͻ�ƐĞ�Ž�ŵŽƉ�ĂƉůŝĐador for novo͕�ƵŵĞĚĞĐġͲůŽ�Đom água 
limpa, espremendo com força, para remover o máximo
possível de água;
ͻ�ŵĞƌŐƵůŚĂƌ�Ž�ŵŽƉ�ŶŽ�Ɖƌoduto e espremer até que 
não pingue mais;
ͻ�ĂƉůŝĐar o produtŽ�ƐŽďƌe o piso, em movimentos
uniformes, iniciando pelos cantŽƐ�Ğ�ďŽƌdas das 
paredes. Reumedecer o mop à cada 5m²;
ͻ�Ɛſ�ĂƉůŝĐar a camada seguinte quando a anterior
esƟǀer completamente seca;
ͻ�ƉĂƌa aumentar a durezĂ�ĚŽ�ĮůŵĞ͕�ƌecomendamos
polir com High-Speed�Ğ�ĮďƌĂ�ĐŚĂŵƉĂŶŚĞ͕�ůŽŐo após a 
secagĞŵ�ĚĂ�ƷůƟŵĂ�Đamada.

Aplicar SIMPLEX no piso limpo e seco, usando mop 
aplicador ou pano e rodo, sem deixar  fĂůŚĂƐ͘��Ğŝǆar
secar por 30 a 40 minutos e  aplicar a próxima camada.
Usar o mesmo procedimento até completar o número
deĮŶŝƟǀo de cĂŵĂĚĂƐ�;ϰ�Ă�ϲ͕�ĚĞƉĞŶĚĞŶĚŽ�ĚŽ�ƟƉŽ�ĚĞ�
piso),

1 - PRODUTO

2 - DESCRIÇÃO

3 - APLICAÇÃO:

AcĂďĂŵĞŶto Acrílico Simplex 2x1

Relação Acrílico/PolieƟůĞŶŽ͗�ϴϱͬϭϱ
Teor de aƟǀos: 24 a 25%

O produto é indicado parĂ�ĚĂƌ�ďƌŝůŚŽ�Ğ�Ɖƌoteger
pisos frios, em estĂďĞůĞĐŝŵĞŶtos insƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐ
ƐƵďŵĞƟĚŽƐ�ĂŽ�Ăůƚo tráfego de pessoas. Promove o 
ΗďƌŝůŚŽͲĚĞͲŵŽůŚĂĚŽΗ�ŝŵĞĚŝĂtamente após a 
secagem da película, dispensando o uso de 
enceradeira. Com polimento em HS (High Speed), o 
resultado de  é potencializado, tanto no 
aspectŽ�ďƌŝůŚŽ, quanto no aspecto durĂďŝůŝĚĂĚĞ͘

SIMPLEX torna o tratamento de pisos mais simples e 
ďĂƌato. Sua composiçĆŽ�ďĂůĂŶĐĞĂĚĂ�ƌeúne as 
funções de selador e de acĂďĂŵĞŶto. Aplicável em 
qualquer piso lavável, SIMPLEX dispensa lustro com
enceradeira, é resistente à água e a detergente,
promovĞ�ďƌŝůŚŽͲĚĞͲŵŽůŚĂĚŽ͕�ƉŽƐƐƵŝ�Ăůƚa resistência
ao tráfego.
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10- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

11- COMPONENTES DA FÓRMULA

12- APRESENTAÇÃO

13-REGISTROS OFICIAIS E DOCUMENTAÇÃO:

ͻ Cor - Branca
ͻOdor - Lavanda
ͻTeor de aƟǀos (%) - 23 a 24
ͻTeor de não voláteis (%) - 17,5 a 18,5
ͻpH - 8,3 a 8,7
ͻDensidade (g/cm³) - 1,01 a 1,03

oͻ Índice de refração a 25 C - 1,3775 a 1,3793
oͻVisc. cinemáƟĐa a 25 C (cSt) - 4,0 a 6,0

Película:
ͻTransparência - 95 a 100%
ͻ��Ɛtabilidade ao amarelamento - excelente
ͻResist a água (Walter Abrasion Test) - 150 ciclos
ͻResist a detergente (Gardner Test) - 100 ciclos
ͻRemovibilidade (c/ Polish Strip-Coat) - 12 ciclos
ͻ�ƐĐorregamento (ASTM D2047-72) - <0,5

ͻCaixas com 4 bombonas ;W�dͿde 5 litros

ͻResist ao Black Hell (Snel Cpsule) - excelente
ͻResist. ao esfarel. (ASTM D2048) - excelente
ͻ�ƌŝůŚŽapós a 4ª camada (em PaǀŝŇĞx, com Horiba

Ig320) - 80 a 90

ͻ�ŵƵůƐĆŽde copolímero acrílico
ͻ�ŵƵůƐĆŽde polieƟůĞŶŽ
ͻMeƟůĚŝŐůŝĐol
ͻTributoxieƟů fosfato
ͻFragrância
ͻConservante
ͻÁgua

ͻ

ͻ�&ŝĐŚĂ�ĚĞ�ƐĞŐƵƌança - MSDS (Material Safety Data
Sheet) disponível.

Produto Saneante Notificado na Anvisa,
oN : 25351.208214/2010-53

Conservação  diária:  fazer  limpeza  úmida ou
molhada  com  limpador neutro. Quando perceber
perda de brilho,  fazer  limpeza  molhada  profunda
e reaplicar uma ou  duas  camadas. Para grandes
áreas, um programa de manutenção poderá ser 
desenvolvido junto ao Distribuidor Licenciado Oleak.
Remoção: usar Polish Strip Coat, seguindo  as
instruções de uso do produto.

SIMPLEX

A freqüência deste procedimento depende dos 
cuidados tomados durante a manutençĆŽ͘��ŵ�ůŽĐais
onde a manutenção é feita corretamente, a 
remoção total só é necessária a cada 2 anos.

Para se obtĞƌ�Ƶŵ�ĮůŵĞ�ĚĞ�ĞƐƉĞƐƐƵƌa adequada, são 
necessárias pelo menos 4 a 6 camadas de .

��ĚŝİĐŝů�Ɖƌecisar o tempo de secagem da película, 
pois este depende de vários fatores, tais como:
temperatura ambientĞ͕�ƟƉŽ�ĚŽ�ƉŝƐŽ, umidade 
relaƟǀa do ar, venƟůĂĕão no ambiente, espessura do 
ĮůŵĞ͕�ƐĞ�Ž�ƉŝƐŽ�ĞƐtá ou não selado, etc. Recomenda-
se esperar, pelo menos, 40 minutos entre uma 
camada e outra e, pelo menos, 2 horas para liberar a
área ao tráfego.

ͻ��ŵ�ƉŝƐŽƐ�ƚƌatados: 80m²  por litro.
ͻ��ŵ�ƉŝƐŽƐ�ƋƵĞ�ŶĆŽ�ƚƌatados: 60 a 70 m² por litro.

ͻ�ŵĂŶter a embalagem bem fechada;
ͻ�Ğvitar a estocagem sob condições extremas de 

temperatura;
ͻ�Ğvitar o contato cŽŵ�Ă�ƉĞůĞ͕�ƵƟůŝǌando as 

ferramentas corretas de aplicação. Se o manuseio 
for inevitável, usar luvas de borracha;

ͻ�ůĂvar bem as mãos após o uso;
ͻ�Ğŵ�Đontato com os olhos, lavar imediatamente

com  água, em abundância;
ͻ�Ğŵ�Đaso de ingestão acidental, procurar um 

médico;
ͻ�Ɖƌazo de validade: 24 meses.

 6- NÚMERO DE CAMADAS

7- TEMPO DE SECAGEM

8- RENDIMENTO

9- CUIDADOS NO MANUSEIO E ESTOCAGEM
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