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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

PortoKoll® Cera Laca
Cera laca para cimento queimado

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
PortoKoll® Cera Laca é um produto desenvolvido para 
selar e promover durabilidade e proteção ao Cimento 
Queimado.

USOS
Aplicação de duas demãos sobre o cimento queima-
do PortoKoll®.

▪

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS
Acabamento acetinado▪
Proteção e durabilidade▪

DADOS DO PRODUTO

Base química Cera de polietileno, resina acrílica, aditivos químicos atóxicos e água.

Embalagem Frasco de 500 ml 

Prazo de validade Se armazenado de acordo com as instruções, a validade do produto é de 1 
(um) ano após a data de fabricação que consta na embalagem.

Condições de estocagem Estocar na embalagem original, em local seco, protegido da chuva, sol e 
calor, sobre estrados e em pilhas de no máximo 1,5 metro de altura.

Consumo Quantidade Consumo
500 ml 100 ml por demão/m2

Tempo de cura Tráfego Leve 24 horas, após aplicação
Tráfego Pesado 30 dias, após aplicação

VALOR BASE DO PRODUTO
Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados 
em testes de laboratórios. Medidas de valores em 
condições reais podem variar devido a condições fora 
de nosso controle.

LIMITAÇÕES
NÃO USAR:

Durante a aplicação, em base com temperatura me-
nor que 5ºC e acima de 35ºC, com umidade relativa 

▪

do ar superior a 80%.
O produto em pisos de áreas internas e externas que 
terão contato com água, pois a superfície do Cimen-
to Queimado PortoKoll® se tornará escorregadia, po-
dendo ocasionar quedas e acidentes.

▪

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA
Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados 
em testes em laboratório. Valores medidos em condi-
ções reais podem variar devido a fatores fora de nosso 
controle. SEGURANÇA: Recomendamos o uso de equi-
pamento de proteção individual adequado (óculos de 
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segurança, luvas de borracha sintética e roupa de pro-
teção) durante o tempo de manuseio do produto. 
Mantenha o produto fora do alcance de crianças e ani-
mais domésticos. PRIMEIROS SOCORROS: Para mais 
informações, consulte a Ficha de Informações sobre 
Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de 
ingestão, não induza o vômito e procure imediata-
mente um médico, levando consigo a embalagem ori-
ginal do produto ou a FISPQ. Não reutilize as embala-
gens contaminadas com produtos. Descarte em local 
adequado, incluindo os resíduos gerados após o con-
sumo, conforme regulamentação local vigente. Reco-
mendamos que sejam recicladas somente embalagens 
não contaminadas pelo produto.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO
Com auxílio com uma desempenadeira de espuma 
nova e limpa aplique a primeira demão da Cera Laca 
PortoKoll® como selador com uma diluição de água a 
50% (na proporção de 1:1), e aguardar secar aproxi-
madamente duas horas.

▪

Aplicar mais duas demãos da Cera Laca PortoKoll®, 
puro (sem diluir), deixando secar aproximadamente 
2 horas entre as demãos.

▪

Realizar uma aplicação tipo encerado (semicircular 
ou cruzado), evitando deixar marcas ou de forma tra-
dicional utilizando “mop” e enceradeira. O maior nú-
mero de de mãos da Cera Laca PortoKoll® aumenta a 
resistência superficial e a durabilidade do Cimento 
Queimado PortoKoll®. 

▪

 
IMPORTANTE
O tom do Cimento Queimado PortoKoll® tende a ficar 
mais escuro a medida que se realiza a aplicação da Ce-
ra Laca. Recomenda-se teste prévio em pequena área 
para avaliar o resultado final, pois final pode haver va-
riação de acordo com a quantidade de demãos e dilui-
ção utilizada.
 
RECOMENDAÇÃO TÉCNICA
Para garantir uma boa manutenção aconselha-se a re-
aplicação a cada 12 meses para ambiente residencial e 
6 meses para área de tráfego intenso. 

RESTRIÇÕES LOCAIS
Para maiores informações sobre manuseio, estocagem 
e disposição dos resíduos consulte a versão mais re-
cente de nossa Ficha de Segurança do Material que 
contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, 
de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança 
pertinentes.

NOTA LEGAL
As informações e, em particular, as recomendações 
relacionadas à aplicação e à utilização final dos produ-
tos Portokoll® são fornecidas de boa-fé e baseadas no 
conhecimento e na experiência de uso desses produ-
tos, desde que devidamente armazenados, manusea-
dos e aplicados em condições normais. Na prática, as 
variações no estado do material, nas superfícies e nas 
condições de aplicação em campo são de tal forma im-
previsíveis que nenhuma garantia a respeito da co-
mercialização ou aptidão de um determinado produto 
para um determinado fim, nem quaisquer responsabi-
lidades decorrentes de qualquer relacionamento legal 
entre as partes poderão ser inferidas dessas informa-
ções ou de quaisquer recomendações dadas por escri-
to ou por qualquer outro meio. Os direitos de proprie-
dade de terceiros deverão ser observados. Todas as 
encomendas aceitas estão sujeitas às condições de 
venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão 
sempre consultar as versões mais recentes das fichas 
técnicas de cada produto (disponíveis mediante solici-
tação).

ParexGroup Indústria e Comércio de 
Argamassas Ltda.
Av. Doutor Alberto Jackson Byigton, 
1525
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340
www.portokollpremium.com.br
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