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FICHA TÉCNICA

GENIUS SELADOR potencializa os resultados de
resistência e brilho, apresentados por Genius
Acabamento.

Após totalmente coalescida e seca, a película
formada apresenta as seguintes características:
• hidrofóbica;
• transparente e incolor;
• excelente flexibilidade e aderência;
• perfeita compatibilidade com acabamentos

uretânicos e acrílicos;
• excelente resistência à água e a detergentes;
• anti-derrapante;
• grande estabilidade à luz, eliminando problemas

de escurecimento ou amarelamento da superfície.

Remover completamente qualquer tratamento
anterior da superfície, usando Genius Removedor
ou outro limpador, em função do tipo de acabamento
existente. Para tanto, seguir as instruções de uso do
removedor ou limpador.

Com a superfície perfeitamente limpa, seca e livre
de resíduos, aplicar GENIUS SELADOR usando
mop ap l icador, segu indo as segu in tes
recomendações:
• isolar completamente a área a ser tratada;
• colocar uma pequena quantidade de GENIUS
SELADOR em um balde limpo;
• pré-umedecer o mop aplicador com água limpa,
espremendo com força para remover o máximo
possível de água;
• mergulhar o mop no produto e espremer até que
não pingue mais;
• aplicar o produto sobre o piso em movimentos
uniformes, iniciando pelos cantos e bordas das
paredes. Recarregar o mop à cada 10 m²;
• nunca esfregar o piso. Passar lenta e suavemente;

4 - CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

5 - MODO DE USAR

1 - PRODUTO:

2 - DESCRIÇÃO:

3 - APLICAÇÃO:

GENIUS SELADOR

Base seladora aquosa, composta por poliuretano-
acrilato, de coloração branca leitosa e de baixa
viscosidade.
Classe química do princípio ativo: emulsão de
copolímero poliuretanoacrilato.
Teor de ativos: 18%

GENIUS SELADOR é indicado para impermeabilizar
pisos porosos e revestimentos em concreto
aparente, aumentando a durabilidade da superfície e
facilitando o trabalho de limpeza.
Em função das características do seu princípio ativo,
GENIUS SELADOR apresenta aderência
excepcional, sendo especialmente indicado para
aplicação em pisos cerâmicos ou pedras naturais.
GENIUS SELADOR possui excelente resistência à
água, podendo ser usado em ambientes externos.

GÊNIUS SELADOR
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• só aplicar a camada seguinte quando a anterior
estiver completamente seca;

Observações importantes:
a)Aumidade excessiva prejudica a aderência e a

formação de filme. Deixar o piso secar por
pelo menos duas horas, antes de iniciar a
aplicação;

b) Se possível, utilizar equipamento soprador
para auxiliar a secagem do piso. Nunca utilizar
para auxiliar a secagem da base seladora;

c) A primeira camada geralmente apresenta
maior consumo de produto do que as demais;

d)Certificar-se de que existe boa aderência,
fazendo um teste com fita adesiva (tipo durex),
após a secagem.

e)Certificar-se de que houve boa formação de
filme, friccionando fortemente o dedo
indicador sobre uma área bem seca. Se
houver esfarelamento do filme, interromper o
processo e consultar a nossa assistência
técnica.

• Pisos muito porosos (concreto, granilite,
mosaico, pedras naturais não polidas, tipo
ardósia, mineira, goiás, etc.): 2 a 4 camadas.

• Pisos menos porosos (mármore, granito,
cerâmica, etc. ): 2 camadas.

• Pisos impermeáveis (pisos vinílicos, tais como
Paviflex, Decorflex, Vulcapiso, etc; pisos de
borracha, como Plurigoma; pisos monolíticos
poliméricos, tais como epoxi e poliuretano,
etc): dispensam o uso de base seladora.

O tempo de secagem da película depende de
vários fatores tais como: temperatura ambiente,
tipo do piso, umidade relativa do ar, ventilação no
ambiente, espessura do filme, etc. Recomenda-
se esperar pelo menos 30 minutos entre uma
camada e outra.

6- NÚMEROS DE CAMADAS

7- TEMPO DE SECAGEM

8- RENDIMENTO

9 -MANUSEIO E ESTOCAGEM

9- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

10- COMPONENTES  DA  FÓRMULA

11- APRESENTAÇÃO

Cada litro do produto cobre de 50 a 70 m² de
superfície, por camada.

• manter a embalagem fechada;
• estocar o produto em local fresco e ao abrigo do

sol;
• utilizar as ferramentas corretas de aplicação,

para evitar o contato do produto com a pele. Se o
conta to for inev i táve l , u t i l i zar luvas
impermeáveis;

• lavar bem as mãos após o uso;
• em contato com os olhos, lavar imediatamente

com água em abundância;
• em caso de ingestão, procurar um médico;
• prazo de validade: 24 meses.

• Cor.............................................branca
• Odor...........................................característico

o• Densidade a 20/4 C (g/cm³).......1,010 a 1,015
• pH..............................................8,50 a 9,50
•Teor de não voláteis (%).............13,5 a 14,5
•Teor de ingrediente ativo (%)......18 a 19

• Emulsão de copolímeros acrílicos
• Glicóis não butílicos
• Fosfato de tributoxietila
• Tensoativo fluorado.

• caixas com 4 bombonas plásticas de 5 litros;

12-REGISTROS OFICIAIS E DOCUMENTAÇÃO:
• Produto notificado na ANVISA/MS.
• Ficha de segurança - MSDS (

 disponível.
Material Safety 

Data Sheet)


