
Signature UHS

Características físico-químicas
Densidade (25ºC)
pH (puro)

Líquido opaco branco
8,1 a 8,5

Impermeabilizante acrílico autobrilhante para sistemas 
Ultra High Speed

Brilho de Molhado
Signature UHS proporciona inigualável brilho molhado, com excelente durabilidade 
e menor aderência da sujidade. De fácil aplicação e manutenção, este produto 
economiza dinheiro, tempo e trabalho. Restauradores de brilho não são necessários.

Seguro
Signature UHS é antiderrapante, mantendo alto nível de segurança sob qualquer 
condição, especialmente após as restaurações com equipamentos ultra high speed 
(Norma ASTM D2407). Não in�amável.

Versátil
Signature UHS pode ser utilizado nos mais variados tipos de pisos laváveis como: 
pavi�ex, vinil, cerâmica, linoleum, granilite, marmorite, granito, mármore, etc.

Informações técnicas

Composição

Agentes Formadores de Filme, Tensoativo Aniônico, Coadjuvantes, Plasti�cante, Agente 
Nivelador, Atenuador de Espuma e Água.

Modo de usar
 
Aplicação: Remover todos os acabamentos envelhecidos e outros produtos que possam ter se acumulado no piso, utilizando removedor 
Diversey especí�co para esse �m, seguindo as indicações do rótulo do produto. Aguardar a completa secagem do piso antes de aplicar a 
primeira camada. Para pisos não �exíveis, utilizar base seladora. Aplicar 3 ou mais camadas de Signature UHS, de acordo com o nível de 
brilho desejado, utilizando aplicador especí�co. O tempo médio de secagem entre as camadas é de aproximadamente 45 minutos, 
dependendo das condições de secagem. Aguarde 24 horas após a aplicação da última camada para fazer o polimento. 
Manutenção Diária: Varrer ou passar mop pó. Com uma espátula, remover todos os resíduos sólidos aderidos ao piso. Lavar o piso 
utilizando limpador Diversey especí�co para esse �m, com utensílio de limpeza indicado para esta �nalidade ou lavadora automática com 
disco adequado. Restauração: Para recuperar o brilho inicial, passar a lustradora ultra high speed com disco apropriado. 
Recamada: Varrer ou passar mop pó. Remover com uma espátula todos os resíduos sólidos aderidos ao piso. Lavar o piso utilizando o 
detergente limpador Diversey especí�co para esse �m, seguindo as indicações do rótulo do produto. Utilizar lavadora automática com 
disco apropriado. Aplicar 1 – 2 camadas de Signature UHS utilizando aplicador especí�co. O tempo médio de secagem entre camadas é de 
45 minutos dependendo das condições de secagem. Polir com equipamento UHS apenas 24 horas após a aplicação da última recamada.

Recomendações Importantes

Pronto para uso, não dilua. Não adere em pisos anteriormente tratados com acabamento envelhecido e não completamente removido. 
Não aplicar em superfícies com temperaturas abaixo de 10°C. Colocar barreiras de contenção no estabelecimento, como tapetes 
nômades, e manter os depósitos limpos e tratados. Não retorne sobras do produto para a embalagem original. Atenção: O piso pode 
tornar-se escorregadio quando molhado, isolar a área do tráfego de pessoas enquanto estiver úmida ou molhada. Não utilizar o 
produto em áreas externas.

Embalagem

Caixa de papelão com 6 unidades “bag in Box” de  2,5L ou caixa de papelão com  1 unidade “bag in Box” de 18,9L.

Precauções de uso

CUIDADO! Perigosa sua ingestão. Evite a inalação e o contato com o produto.
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Para o manuseio do produto use luvas de borracha, 
botas e óculos de segurança.  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. Depois de utilizar este 
produto, lave e seque as mãos. Caso necessite de informações adicionais, entre em contato com o Centro Toxicológico pelo telefone 
(0__11) 5012-5311 ou 0800 77 13 733. Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilize a embalagem vazia.

Cuidados de conservação

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco. 
Devem ser evitadas temperaturas extremas. NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA 
INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.
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