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SELADOR START MASTER é elaborado para 
selar pisos porosos como granilite, cerâmica e 
concreto, servindo como base seladora para a 
cera.  
 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS 
 

� IMPERMEABILIZANTE; 
� 1L de produto é distribuído em até 50 m2; 
� Possui excelente aderência, elimina a 

porosidade do piso, preparando-o para a 
aplicação do acabamento; 

� Proporciona uma melhor aplicação da cera 
e aumenta o tempo de duração da 
aplicação da cera; 

� Não inflamável; 
� Produto biodegradável. 
 

MODO DE USAR 
 
ANTES DE APLICAR: Verifique se não existe 
cera, selador ou outro tipo de sujidade na 
superfície a ser selada. Caso haja algum 
resíduo, remova toda a sujeira e espere até 
que a superfície esteja totalmente seca. Deixe 
o local ventilado, em temperatura ambiente 
(desligue o ar condicionado).  
APLICAÇÃO: Aplique uma camada fina e 
uniforme de SELADOR START MASTER 
sobre a superfície e deixe secar por no mínimo 
30 minutos, logo após aplique a segunda 
camada deixando secar por mais 30 minutos 
antes de trafegar sobre a superfície.  
INDICAÇÃO: Recomendável no mínimo 2 
camadas de SELADOR START MASTER. 
Logo após secar bem, aplique a cera. 
Importante: É recomendável o uso de luvas 
ao manusear o produto. 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 
 
Aspecto: Líquido Opaco 
Cor: Branco 
Odor: Característico 
pH (tal qual): 6,0 – 9,0 
Teor de sólidos não voláteis: 15% 
 

COMPOSIÇÃO 
 

Agentes formadores de filme, plastificante, 
aditivo, agentes niveladores, conservantes e 
veículo. 
 

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM 
 
Mantenha a embalagem em local arejado, ao 
abrigo da luz e bem fechada após o uso.  
 

PRECAUÇÕES 
 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS 
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, 
contato com os olhos e contato com a pele. 
Em caso de contato com os olhos e 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. Evite o contato prolongado com a 
pele. Depois de utilizar este produto, lave e 
seque as mãos. Telefone de emergência 
(CEATOX): 0800 0148 110. Não reutilizar a 
embalagem vazia. Água: pode faltar. Não 
desperdice. ATENÇÃO: NÃO APLICAR O 
PRODUTO COM O AR CONDICIONADO 
LIGADO. 
 

PRAZO DE VALIDADE 
 
36 meses a partir da data de fabricação. 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS 
 
5L, 20L e 50L. 
 

REGISTROS 
 
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA 
ANVISA, Nº 25351.158999/2017-82. 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
Eng. Químico Fábio Pergher 
CRQ II 02300831 


