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FICHA TÉCNICA 

  

Qualicer Amarela - Cera Acrílica Amarela 

 
 

Descrição 

 

Cera de qualidade especialmente formulada para aplicação em pavimentos em madeira. A Qualicer Amarela permite 

uma elevada versatilidade, dado que também pode ser aplicado em outros tipos de pavimentos, sendo de fácil aplicação. 

Garante um acabamento resistente, acetinado e duradouro. 

 

É aconselhável efetuar a manutenção do pavimento encerado com Lava e Encera. 

 

Composição e características 

 

Produto aquoso à base de resinas acrílicas, cera sintética e aditivos; 

Cor: Amarelo; 

Odor: Característico; 

Densidade (20 ºC): 1,01 – 1,02 g/cm3; 

pH (20 ºC): 6 – 8 

 

Aplicação 

 

Limpar bem a superfície a encerar. No caso de pavimentos que já se encontrem encerados, deve-se retirar os restos da 

cera anterior utilizando um decapante de ceras. Remover bem todo o decapante e deixar secar. Caso a limpeza seja 

efetuada com produtos agressivos, deve-se aplicar um lava tudo ou multiusos neutro sobre a superfície, de modo a 

neutralizar a mesma. É importantíssimo que as superfícies estejam completamente desengorduradas e bem secas, de 

modo a permitir melhor aderência e acabamento. 

 
Aplicar a cera com um aplicador ou uma mopa limpa e deixar secar durante cerca de 60 minutos. Para um melhor 

resultado com mais brilho e resistência ao tráfego, aplicar nova camada cruzada com a primeira. 

 
Em pavimentos novos ou muito porosos, aplicar as camadas de cera necessários, de forma a obter o brilho desejado. 

 

Como tratamento de manutenção, para manter as superfícies enceradas sempre brilhantes, lavar com Lava e Encera. 

 

Apresentação 

 

Embalagens de 1 L e 5 L. 

 

Armazenagem 

 

Manter o produto na embalagem original bem fechada, em local fresco, seco e ao abrigo da luz solar. 

 

Outras informações 

 

Consultar a ficha de segurança. 
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