
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
Gold Cera é indicada para encerar, impermeabilizar e conservar pisos porosos e 

não porosos. Pode-se efetuar o polimento manual para melhor fixação do brilho.

 

 

 

 

2. PROPRIEDADES FÍSICO-QUIMICAS: 

 

Aspecto:....................................................................................................

Cor:.........................................................................................................

Odor:...............................................................................

pH:.........................................................................................................

Teor de não voláteis (%)........................................

Densidade(g/ml).......................................................................

 

3. MODO DE USAR: 

 

1) Produto pronto para uso, não necessita de diluições;

2) Aplicar semanalmente uma camada uniforme

3) Utilizar enceradeira low speed com disco branco ou bege.

4. PROPRIEDADES: 

 

1) Fácil aplicação; 

2) Antiderrapante; 

3) Secagem rápida, melhor performance de brilho

4)  Necessita de polimento. 

5. EMBALAGEM: 

 

Bombona: 4X5 L. 

PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA 

Em caso de dúvidas na utilização deste produto, ou nas instruções aqui contidas, solicite os nossos serviços de 

Assistência Técnica de Aplicação, que estará a sua disposição para auxiliá

como para resolver suas necessidades específicas de higiene e limpeza. Maiores esclarecimentos: 

regulatorio@audaxco.com 

 

 

GOLD CERA 
 

é indicada para encerar, impermeabilizar e conservar pisos porosos e 

se efetuar o polimento manual para melhor fixação do brilho.  

 

Aspecto:................................................................................................................................................Líquido leitoso

........................................................................................................................................................

Odor:......................................................................................................................................

pH:........................................................................................................................................

...............................................................................................................................

.....................................................................................................................................1,005 

Produto pronto para uso, não necessita de diluições; 

semanalmente uma camada uniforme do produto com aplicador de cera ou mop;

Utilizar enceradeira low speed com disco branco ou bege. 

Secagem rápida, melhor performance de brilho após lustro; 

 

 

Em caso de dúvidas na utilização deste produto, ou nas instruções aqui contidas, solicite os nossos serviços de 

Assistência Técnica de Aplicação, que estará a sua disposição para auxiliá-lo na correta utilização do mesmo, bem 

idades específicas de higiene e limpeza. Maiores esclarecimentos: 

REV. 27/07/2015 

 

 

....................................Líquido leitoso 

..................................Branco  

...........................Característico 

..........................................................7,0 – 8,0 

.................................................................9,0 – 11,0 

.....................1,005 – 1,025 

o produto com aplicador de cera ou mop; 

Em caso de dúvidas na utilização deste produto, ou nas instruções aqui contidas, solicite os nossos serviços de 

lo na correta utilização do mesmo, bem 

idades específicas de higiene e limpeza. Maiores esclarecimentos: 


