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START UHS é um ACABAMENTO ACRÍLICO 
especialmente desenvolvido para proporcionar 
um excelente brilho duradouro em pisos 
laváveis, principalmente em locais de médio e 
alto tráfego. Seu brilho pode ser mantido com 
o sistema HIGH SPEED (HS) E ULTRA HIGH 
SPEED (UHS), pois as marcas de tráfego são 
facilmente removidas. Sua formulação evita 
reaplicações constantes, pois forma um filme 
protetor sobre o piso, impedindo a penetração 
de sujidades.  
 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS 
 

� START UHS é antiderrapante, mantendo 
alto nível de segurança. Não dê acesso ao 
tráfego enquanto o piso estiver úmido. 

 
MODO DE USAR 

 
Antes de aplicar verifique se o piso a ser 
encerado está totalmente limpo, isento de 
ceras, acabamentos e sujidades em geral. 
Deixe o local ventilado, em temperatura 
ambiente.  
APLICAÇÃO: Sobre o piso totalmente limpo e 
seco, aplique 2 camadas de selador antes da 
aplicação do acabamento acrílico, para melhor 
proteção, durabilidade e maior reflexão do 
brilho. Após o piso totalmente seco aplique de 
3 a 4 camadas finas e uniformes da START 
UHS sobre o piso com mop ou pano, em 
intervalos de 45 minutos entre as camadas 
para a secagem. Após o piso totalmente seco, 
utilize lustradora de 1700 até 3800 rpm, com 
disco especifico. 
RESTAURAÇÃO: Para obter o brilho inicial, 
utilize lustradora de 1700 até 3800 rpm, com 
disco específico. Em áreas de alto tráfego, 
restaure a cada 3 dias e em áreas de baixo 
médio tráfego, restaure a cada 15 dias. 
MANUTENÇÃO: Para conservação de rotina, 
lave o piso com detergente neutro diluído, 
utilizando mop úmido ou lavadora automática 
com disco de limpeza macio. 
 
Importante: É recomendável o uso de luvas 
ao manusear o produto. 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 
 
Aspecto: Líquido  

Cor: Branco 
Odor: Característico 
pH (tal qual): 7,5 – 9,0 
Teor de sólidos não voláteis: 22% 
 

COMPOSIÇÃO 
 
Agentes Niveladores, Aditivo, Plastificante, 
Agente Formador de Filme, Adjuvantes, 
Coadjuvante, Conservante e Veículo. 
 

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM 
 
Mantenha o produto em sua embalagem 
original, ao abrigo de luz e bem fechada após 
o uso.  
 

PRECAUÇÕES 
 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS 
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, 
contato com os olhos e contato com a pele. 
Em caso de contato com os olhos e a 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. Não reutilize a embalagem vazia para 
outros fins. Telefone de emergência 
(CEATOX): 0800 0148 110.   
 

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

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS 
 
5L e 20L. 
 

REGISTROS 
 
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA 
ANVISA, Nº 25351.573324/2015-06 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
Eng. Químico Fábio Pergher     
CRQ II 023.00831 
 

 


