
•  Remove sujeira na superfície;
•  Aumenta a resistência das superfícies de quartzo;
•  Otimiza características do brilho da superfície;
•  Resistente à radiação UV;
•  Endurecimento sem pegajosidade; 
•  Seguro em áreas de alimentos.

Quartz Polish é um produto de cuidados feito de óleo de silicone reativo com lubrificantes e agentes de 
polimento. O produto reage com a umidade do ar e, assim, desenvolve uma proteção de superfície 
resistente a intempéries e ao amarelamento. O produto foi especialmente desenvolvido para o quartzo
baseado em pedra (pedra projetada).

CARACTERÍSTICAS

Quartz Polish é adequado para o cuidado de cozinhas, mesas de trabalho,
bancadas ou outras superfícies de quartzo com base em pedra (como Caesarstone,
Cambria, Silestone, Zodiaq, etc), bem como de topos fogão de cerâmica.

APLICAÇÃO

1.  Limpar a superfície com Quartz Intensive Cleaner ;
2.  Agite antes de usar;
3.  Aplique uma camada fina com um pano macio;
4.  Deixe secar, então realize o polimento com um pano macio ou lã de polimento;
5.  Ventilação suficiente (aproximadamente 2-3 dias) é necessário quando se utiliza o produto nas áreas 
     de alimentos.

INSTRUÇÕES PARA USO

QUARTZ POLISH

FICHA TÉCNICA

1.  Quartz Polish só é adequado para superfícies polidas ou lisas. 
2.  Pode ser possível melhoria ligeira da coloração. 
3.  A fim de garantir uma adequada eliminação de resíduos, a embalagem deve ser completamente
     esvaziada.

DICAS ESPECIAIS
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•  Cor: branco leitoso;
•  Densidade: aprox. 1,79 g / cm³; 
•  Validade: aproximadamente 1 ano. Armazenado em local fresco, sem exposição ao sol, em sua 
    embalagem original devidamente fechada.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Verifique ficha segurança para produtos químicos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Nota: As informações acima são baseadas no mais recente estágio de nosso desenvolvimento e tecnologia de aplicação.
Devido a uma multiplicidade de diferentes fatores que influenciam essas informações técnicas - bem como outros oral ou 
escrita – devem ser consideradas, porém fica a cargo do utilizador do produto realizar testes para avaliar o desempenho do 
produto em uma pequena área ou em uma peça de amostra.

Administrador
Carimbo

Administrador
Carimbo


