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CERA LÍQUIDA INGLEZA PRETA 

INGLEZA PRETA possui alto teor de pigmento que confere tingimento uniforme à superfície. Protege contra riscos e desgaste 
proporcionando brilho intenso. É resistente à água, detergentes e ao tráfego. INGLEZA PRETA é lustrável, podendo ter o brilho 
renovado várias vezes, o que proporciona grande economia. Indicações: Específica para ser aplicada em superfícies escuras 
impermeabilizadas ou laváveis de mármores, ardósia, cerâmicas, lajotas, paviflex, granilite, marmorite, borracha, plurigoma, pisos 

asfálticos. USO AUTOMOTIVO: especial para tapetes de borracha, pneus, vinil, painéis de veículos e similares.  

 Especificação Técnica:  

Composição: Carnaúba, parafina, dispersão acrílica metalizada, alcalinizante, álcool laurílico etoxilado, 

plastificante, agente nivelador, agente formador de filme, corante, fragrância, conservante e água.  

Aspecto Físico................................................................................................................................................... Liquido  

Cor ....................................................................................................................................................................... Preta 

Densidade (25ºC) ................................................................................................................................ 099 a 1,01 g/ml 

Odor.......................................................................................................................................................  Característico 

pH (25°C)........................................................................................................................................................  8,5 a 9,5 

Rendimento ............................................................................................................................................. 60 a 80 m2 / L 

Teor de Não Voláteis .................................................................................................................................. 8,8 a 9,2% 

 
Modo de Usar: Remova toda a cera envelhecida no piso e toda a sujidade acumulada utilizando removedor 
Ingleza específico para este fim, seguindo as indicações do rótulo do produto. Enxaguar e aguardar a completa 
secagem do piso antes de aplicar a primeira camada. Aplique INGLEZA PRETA uniformemente sobre a superfície 
limpa e seca, com o auxílio de um pano macio envolvido em um rodo, ou mop. O tempo médio de secagem entre 
as aplicações é de 45 minutos, dependendo das condições do ambiente. Em superfícies a serem tratadas pela 
primeira vez, o melhor resultado ocorrerá após a terceira camada. Quando o tratamento demonstrar sinais de 
desgaste, proceda a limpeza do piso e aplique nova camada. Deixe secar e passe a enceradeira com feltro. 

Precauções: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Cuidado! Perigosa sua 
ingestão. Cuidado: irritante para os olhos e a pele. NÃO INGERIR. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele. 
Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Em caso de contato com os olhos 
e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o 
Centro de Intoxicações ou o médico, levando o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração, remova a pessoa para local 
arejado e se houver sinais de intoxicação chame socorro médico. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não 
misture com produtos à base de cloro. Mantenha longe de fogo e de superfícies aquecidas. Não inale. Mantenha o recipiente 
hermeticamente fechado em lugar ventilado. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar a embalagem vazia 
ou retornar com as sobras para a embalagem original.   

 
CENTRO DE INTOXICAÇÕES: 0800 722 6001 

 
Apresentação: CERA LÍQUIDA INGLEZA PRETA é comercializada em caixas 4 x 5 L.  
 
Ministério da Saúde: PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.151303/2013-63. 

 


