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INNOVATION IMPERMEABILIZANTE FLASH 3 EM 1 
 

1. INTRODUÇÃO  

 
1.1 – Dados do Produto:  
Produto prático e eficaz para o tratamento e a manutenção de pisos em geral. 
Eficiente na utilização com o aplicador universal “MOP com Spray buffing”. 
Promove a restauração do brilho, através de um acabamento 3 em 1: base 
seladora, impermeabilizante acrílico e restaurador de pisos.  
Indicado para pisos tratáveis como: granitos antigos, granilites, marmorites, 
ardósias, korodur, cerâmicas, cimento queimado, pisos vinílicos, shoppings, 
supermercados, clubes, condomínios, escolas, escritórios, hospitais, hotéis, 
indústrias e residências.  

 
 
1.2 – Validade: 36 meses 
 

2. PROPRIEDADES FÍSICO-QUIMICAS: 

Aspecto:..............................................................................................................................................Líquido leitoso  
Cor:.................................................................................................................................................................Branco  
Odor:....................................................................................................................................................Característico 
pH:................................................................................................................................................................7,5 – 9,5 
Teor de não voláteis (%)............................................................................................................................20,0 -22,0  
Densidade(g/ml)...................................................................................................................................1,000 – 1,030 

3. MODO DE USAR: 

 
Remova a camada da cera antiga com Innovation Removedor Remotion, seguindo as instruções de uso. Aplicar 
Innovation Acabamento Acrílico Flash 3 em 1 com auxílio de aplicador de cera, espalhe o Acabamento sobre o 
piso de maneira uniforme com intervalos para secagem de 30 minutos, repita o processo no mínimo 4 vezes. 
Conservação Diária: Limpe o piso com Innovation Limpador Perfumado.  
Conservação periódica: Quando o tratamento estiver apresentando sinais de desgaste, aplique o Innovation 
Limpador Perfumado e após secagem aplique uma camada de Innovation Impermeabilizante Flash 3 em 1 e 
deixe secar bem ou dilua o produto em água (1:3) e pulverize a área a ser restaurada, não molhar o piso em 
excesso e em seguida utilizar a enceradeira High Speed para realçar mais o brilho. 
 

4. PROPRIEDADES: 

 
1)  Fácil aplicação; 
2)  Sua moderna fórmula possui ação 3 em 1: acabamento, selador e restaurador; 
 

 

5. EMBALAGEM: 

 
Bombona: 2X5 L. 

 
 
 
 
 

PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA 
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Em caso de dúvidas na utilização deste produto, ou nas instruções aqui contidas, solicite os nossos serviços de 
Assistência Técnica de Aplicação, que estará a sua disposição para auxiliá-lo na correta utilização do mesmo, 
bem como para resolver suas necessidades específicas de higiene e limpeza. Maiores esclarecimentos: 
regulatorio@audaxco.com 
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