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 INNOVATION IMPERMEABILIZANTE FLASH 3 EM 1 
  

1. Dados do produto 

Produto prático e eficaz para o tratamento e a manutenção de pisos em geral. 
Eficiente na utilização com o aplicador universal “MOP com borrifador (spray 
buff)”. Promove a restauração do brilho, através de um acabamento 3 em 1: 
base seladora, impermeabilizante acrílico e restaurador de pisos. Proporciona 
aos pisos resistência ao tráfego e a lavagem com uso de polidoras H.S. e U.H.S. 
(Máquina High Speed e Ultra High Speed). 

Indicado para pisos tratáveis como: granitos antigos, granilites, 
marmorites, ardósias, korodur, cerâmicas, cimento queimado, pisos vinílicos. 
Ideal para shoppings, supermercados, clubes, condomínios, escolas, escritórios, 
hospitais, hotéis, indústrias e residências. 
 
Composição Química: Agentes formadores de filme, Conservante, Plastificante, 
Antiespumante, Coadjuvante, Tensoativo Fluorado e Veículo.  
 
Validade: 36 meses 
 

 
 

 

2. Propriedades físico-químicas: 

Aspecto: ...............................................................................................................................................Líquido leitoso 
Cor: .................................................................................................................................. Branco a levemente creme 
Odor: ......................................................................................................................................................Característico 
pH: ..................................................................................................................................................................7,5 – 9,5 
Densidade (g/mL): ..................................................................................................................................1,000 – 1,030 
Teor de Não Voláteis (%): .......................................................................................................................... 20,0 – 22,0 
 
 

3. Modo de uso 

Preparação do Piso: 

Inicialmente remova o pó e os resíduos sólidos com um mop pó. Em seguida, use o produto de acordo com o 

procedimento a ser realizado.  

Remova a camada de cera antiga com INNOVATION REMOVEDOR REMOTION, seguindo as instruções do rótulo 

do produto. Aplicar INNOVATION IMPERMEABILIZANTE FLASH 3 EM 1com o auxílio do aplicador de cera, espalhe 

sobre o piso de maneira uniforme com intervalos de secagem de 45 minutos. Repita o processo no mínimo 4 

vezes. 

 

4. Propriedades 

 Ideal para Pisos Laváveis em geral 

 Base seladora + Impermeabilizante acrílico + Restaurador 
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 Aceitação de lustro utilizando o processo  de HS e UHS 

 Proteção ao tráfego 

 Resistência à lavagem 

 Poder Antiderrapante 

 Rende de até 100 m2 por litro  
 
 

5. Embalagem 

Bombona: 2X5 L; 
 

 

6. ANVISA 

Produto Notificado na Anvisa nº 25351.563803/2010-00 
 
 
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 
como para resolver suas necessidades específicas de higiene e limpeza. Maiores esclarecimentos: 
sac@audaxco.com 
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