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 LUZENT BASE SELADORA  
 

1. Dados do produto 

Formulada especialmente para pisos com alta porosidade e de difícil 
impermeabilização, sua composição possui um polímero acrílico modificado, 
que proporciona selagem dos poros e o nivelamento em áreas críticas, 
formando uma camada protetora ancorada ao piso para posterior aplicação de 
acabamentos. 
Indicado para pisos de áreas críticas com tráfego pesado, como grandes 
indústrias, fábricas distribuidoras, hipermercados e supermercados. 
 
Composição Química: Polímero Acrílico, Tensoativo Fluorado, Plastificante, 
Coalescente, Antiespumante, Conservante e Veículo.  
 
Validade: 36 meses 
 

 
 

 

2. Propriedades físico-químicas: 

Aspecto ............................................................................................................................................ Líquido Leitoso 

Cor ................................................................................................................................................................. Branco 

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

Teor de não-voláteis (%) ......................................................................................................................... 16,0 - 17,5 

pH ................................................................................................................................................................ 8,5 - 9,5 

Densidade (g/ml ) ................................................................................................................................ 1,015 - 1,025 
 

3. Modo de uso 

Inicialmente remova o pó e os resíduos sólidos com um mop pó. 
Em seguida, remova todo o tratamento velho com GLASSY-REMOVEDOR DE CERAS ou APLIC- REMOVEDOR DE 
CERAS seguindo as instruções do rótulo do produto. 
Com auxílio de mop aplicador de cera, espalhe LUZENT-BASE SELADORA sobre o piso de maneira uniforme. 
Deixe secar de 1 a 2 horas. Repita a operação para pisos de alta porosidade. 
IMPORTANTE: NUNCA DEIXE SOMENTE A BASE SELADORA EXPOSTA AO TRÁFEGO. Após a secagem do piso, 
promova o acabamento final com LUZENT-TRATAMENTO 3 EM 1 PARA PISOS CLAROS ou GLASSY 
IMPERMEABILIZANTE UHS seguindo as instruções do rótulo do produto. 
 

4. Propriedades 

 Poder antiderrapante  

 Selagem + Nivelamento 

 Brilho metalizado 

 Resistência ao tráfego  

 Rende até 60m² por Litro 
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 5. Embalagem 

Bombona: 2X5 L; 
 

 

6. ANVISA 

Produto Notificado na Anvisa nº 25351.272007/2014-86. 
 
 
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 

 

mailto:sac@audaxco.com

