
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO

Apresentação do Produto: 
A CÓDIGO EMBALAGEM 
1 BT912/BB5 BB – BOMBONA DE POLIETILENO DE 05

Características: 
Impermeabilizante acrílico termoplástico metalizado a base de água. 
Ideal para ser utilizado em locais de assistência a saúde, tais como 
hospitais, clínicas, pets-shop, entre outros, pois possui baixo odor.
BLUE LINE HEALTH BT912 possui resina acrílica metalizada e 
antiderrapante que proporciona um excelente e duradouro brilho em 
pisos frios e quentes sem a necessidade de polimento. Resistente à 
água e ao alto tráfego. Indicado basicamente para proteger e 
abrilhantar pisos frios como Granito, Granitina, Cerâmica, Lajotas, 
Mármores, Concreto, pisos como Paviflex, Vulcapiso, Plurigoma, pisos 
quentes como Parquet, e pisos em madeira que contenham 
porosidade mínima para aderência da resina. Suporta sistema HIGH 
SPEED. Não inflamável. Rendimento aproximado: 60 a 80m
 
Modo de Usar: 
Tratamento inicial do piso: Preparar o piso removendo o 
antigo com removedor de baixo odor BOMCRIL BT81,
enxágüe para não deixar resíduos. Com o piso livre de qualquer 
sujidade e totalmente seco, aplicar BT912 com mop aplicador de 
maneira uniforme, quantas camadas for necessário para obter o brilho 
desejado, sempre aguardando um intervalo de 30 minutos entre uma 
aplicação e outra para completa secagem. Em dias com maior 
umidade, aguardar pelo menos 1 hora. Com o uso de seladores BOM 
TOQUE, aplicar de 4 a 6 demãos de BT912. Sem o uso de selador, 
aplicar de 4 a 8 demãos. Sugere-se que sejam aguardadas 48 horas 
antes de polir com sistema High Speed (HS). 
 
Manutenção do brilho: Diariamente, lavar com detergente neutro como 
BOMCRIL BT15 e BOMCRIL BT77 ou BOMCRIL BT37 Restaurador de 
brilho. Polir o piso com HS de 2 a 3 vezes por semana para restaurar o 
brilho e remover as marcas e riscos. A cada 15 ou 30 dias, lavar o piso 
com BOMCRIL BT75 na diluição indicada e reaplicar 1 ou 2 camadas 
de BT912, variando de acordo com a manutenção realizada, o tráfego 
diário e o estado do piso. 
 
Recomendações gerais: aguardar completa secagem da BT912 antes 
de aplicar nova demão. Não retocar enquanto o piso estiver úmido. 
Não é recomendado aplicar nenhum tipo de impermeabilizante acrílico 
em dias úmidos ou chuvosos. Não lavar pisos impermeabilizados com 
alvejantes a base de cloro, produtos alcalinos ou amoniacais, pois 
podem manchar ou remover a resina acrílica. 
 
ATENÇÃO: O melhor impermeabilizante e a quantidade de aplicações 
dependem do tipo de piso e das condições de aplicação. Cons
especialista Bom Toque. 
 
Características Físico-Químicas 
Aspecto: Líquido  
pH (25°C): 8,00 a 9,50
Cor: Branco 
Odor: Característico
Densidade (25ºC): 1,045g/cm
Solubilidade em Água: Solúvel 
 
Componentes: 
Emulsão de polímeros acrílicos, Agente formador de filme, 
Plastificante, Agente nivelador, Conservante, Coalescente, 
Sequestrante, e Veículo. 
 

Impermeabilizante acrílico metalizado com alto TNV (teor de não voláteis). 
tais como hospitais, clínicas, pets-shop, entre outros, pois possui baixo odor. Proporciona alto rendimento, grande resistência ao 
tráfego, durabilidade e segurança, além de oferecer proteção e embelezamento ao piso com brilho intenso
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05 LITROS. CX  4 X 5 L. 
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Precauções de Uso: 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS 
DOMÉSTICOS. 
Antes de abrir a embalagem previna
(Óculos, luvas e botas). Em caso de contato com os olhos ou pele, 
lave imediatamente com água em abundância por pelo menos 15 
minutos. Em caso de ingestão, não provoque vômito, se a vítima 
estiver consciente lave a sua boca com água em abundância e 
consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico 
levando o rótulo do produto. Caso necessite de informações 
adicionais, entre em contato com o 
Toxicológica pelo telefone: 0800 148 110

Conservação: 
Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada, 
em ambiente coberto afastado da luz solar, seco e dotado de boa 
ventilação. Devem ser evitadas temperaturas extremas e materiais 
incompatíveis. Vide ficha de segurança.
NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL 
PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO SEU FABRICANTE, POR 
ESCRITO. 
 
Recomendações Especiais: 
Não diluir. Não misturar com outros produtos. Não ingerir. Não 
perfurar a embalagem. Não utilizar a embalag
alimentos durante o manuseio do produto.
 
Riscos a Saúde:  

CLASSIFICAÇÃO
GRADE DE CLASSIFICAÇÃO 

0 SEM RISCO RECOMENDA
ÇÕES 

ESPECIÁIS 
1 LEVE 
2 MODERADO 
3 ALTO S SIM 
4 EXTREMO N NÃO 

 
Prazo de Validade: 
12 meses a contar da data de fabricação.
 
Registros Oficiais: 
Produto notificado na ANVISA/MS
Número do processo: 25351.524648
AFE/Ministério da Saúde sob nº 3.02.235
 
UTILIZE NOSSOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA LEV
NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE LIMPEZA E TR
CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA 
ADVERTÊNCIAS: Não reutilizar a embalagem para outros fins.
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: Fone: 51 3431

Impermeabilizante acrílico metalizado com alto TNV (teor de não voláteis). Ideal para ser utilizado 
shop, entre outros, pois possui baixo odor. Proporciona alto rendimento, grande resistência ao 

tráfego, durabilidade e segurança, além de oferecer proteção e embelezamento ao piso com brilho intenso
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CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS 

Antes de abrir a embalagem previna-se com a utilização de EPI’s: 
Em caso de contato com os olhos ou pele, 

lave imediatamente com água em abundância por pelo menos 15 
minutos. Em caso de ingestão, não provoque vômito, se a vítima 

tiver consciente lave a sua boca com água em abundância e 
consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico 
levando o rótulo do produto. Caso necessite de informações 
adicionais, entre em contato com o Centro de Assistência 

0800 148 110. 

 

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada, 
em ambiente coberto afastado da luz solar, seco e dotado de boa 
ventilação. Devem ser evitadas temperaturas extremas e materiais 

e segurança. 
NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL 
PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO SEU FABRICANTE, POR 

Não misturar com outros produtos. Não ingerir. Não 
perfurar a embalagem. Não utilizar a embalagem vazia. Não consumir 
alimentos durante o manuseio do produto. 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

GRADE DE APLICAÇÃO 
RECOMENDA 

 
RISCO À SAÚDE 0 
INFLAMABILIDADE 0 
REATIVIDADE 0 
RECOMENDAÇÕES ESPECIÁIS N 

12 meses a contar da data de fabricação. 

Produto notificado na ANVISA/MS 
24648/2013-41  

3.02.235-0. 

OS TÉCNICOS PARA LEVANTAMENTO DAS SUAS 
ICAS DE LIMPEZA E TRATAMENTO. 

OXICOLÓGICAS – FONE: 0800 721 3000. 
OXICOLÓGICA (CEATOX) – FONE: 0800 148 110. 

Não reutilizar a embalagem para outros fins. 
Fone: 51 3431-8977. 

Ideal para ser utilizado em locais de assistência a saúde, 
shop, entre outros, pois possui baixo odor. Proporciona alto rendimento, grande resistência ao 

tráfego, durabilidade e segurança, além de oferecer proteção e embelezamento ao piso com brilho intenso.  
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