
POLIEPOX PORCELANATO AUTONIVELANTE ® 

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

PREPARO DO SUBSTRATO NA ÁREA INTERNA 

Certifique-se que o substrato cerâmico não esteja úmido, oleoso e contaminado
·Em caso de umidade aguardar 72 horas para que o piso fique totalmente seco. 
Oleosidade lavar com detergente até a remoção da mesma, aguardar 72 horas para secagem do piso.  
·Remova também: cera, resinas ou tintas.
Após a etapa acima lixar (mecanicamente) o substrato para criar porosidade e garantir a ancoragem do primer  
Ao término do lixamento, passar aspirador de pó para remoção das partículas e pós causado pelo lixamento, mesmo se o equipamento estiver 
acoplado já com aspirador.

1° PASSO – APLICAÇÃO DO PRIMER

Componentes “A” e “B” (Embalagens Laranja)

Deve-se adicionar todo o conteúdo da embalagem do Primer Componente B, dentro da embalagem do Primer Componente A, e homogeneizar 
manualmente com auxílio de auxílio de uma espátula, por no mínimo 2 minutos, raspando o balde em sua lateral e fundo, para garantir uma 
correta mistura.
Após homogeneização, aplicar o primer no substrato com auxílio de uma desempenadeira metálica. (Camada aproximada de 0,5 mm de 
espessura). 
Deixar secar de um dia para o outro e depois lixar para fazer ranhuras e tirar o brilho. 

Obs. o Primer tem como principal função promover aderência do sistema e prevenir bolhas superficiais, não sendo um regularizador de 
superfície.

Bula de Informações

2° PASSO – APLICAÇÃO DO PORCELANATO AUTONIVELANTE

Componentes “A” e “B” (Embalagens Bege Escuro)

Homogeneizar manualmente ou com auxílio de auxílio de uma espátula, todo o conteúdo do Porcelanato Autonivelante Componente A. Esta 
homogeneização é necessária para uniformizar o produto.
Em seguida adicionar todo o conteúdo da embalagem do Porcelanato Autonivelante Componente B, e homogeneizar manualmente com 
auxílio de uma espátula, por no mínimo 2 minutos. Durante a homogeneização deve-se raspar o balde em sua lateral e fundo, para garantir 
uma correta mistura.
Em seguida espalhar uniformemente todo o conteúdo no piso previamente tratado com Primer, utilizando para este fim um rodo dentado 
regulado para camada de 2 mm. (Na camada de acabamento a espessura aproxima-se de 1,5 mm). 
Após espalhar uniformemente todo o conteúdo do Porcelanato Autonivelante com o rodo dentado, deve-se utilizar um rolo quebra bolhas 
com o objetivo de estourar as bolhas de ar formadas durante a homogeneização e aplicação do material. Utilize o rolo quebra bolhas em 
movimentos de ir e vir no mesmo sentido.
Antes, durante e após a aplicação, deixar o local totalmente fechado (fechar portas, janelas, frestas etc) para evitar a entrada de insetos e 
poeira, que ao entrar em contato com o Porcelanato Autonivelante, comprometerão a qualidade final do piso. Aguardar 48 horas pisar sobre o 
piso e 04 dias para colocar os moveis novamente.

*A não observância das instruções acima, comprometem a aplicação como um todo, podendo gerar desplacamento, interferência nas
reações químicas do sistema e acabamento inadequado.   
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Equipamentos Mencionados



NÃO APLICAR O PRODUTO QUANDO

O substrato estiver úmido ou não previamente limpo ou não tratado adequadamente. Em casos de dúvida quanto a utilização desse produto, 
contate o Departamento Técnico da POLIPOX pelo telefone (15) 3246-8888 ou pelo website www.polipox.com.br.

CUIDADOS COM O PRODUTO

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.
Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não seja o acondicionamento do produto.
Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.
Manter fora do alcance de crianças e animais.

PRECAUÇÕES

É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.
Em caso de contato com olhos, lave com água potável e corrente em abundância e procure um médico.
Em caso de contato com a pele, usar papel absorvente para remover o excesso e depois lavar com água durante 15 minutos, nunca utilizar 
solvente (thinner) para limpeza da pele. 
Em caso de ingestão, não provoque vômito, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar 
devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias 
expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas 
provisões.

*A não observância das instruções acima, comprometem a aplicação como um todo, podendo gerar desplacamento, interferência nas reações 
químicas do sistema e acabamento inadequado.
Para tratamento de superfície, aconselhamos consultar empresas especializadas para melhor desempenho do sistema Porcelanato 
Autonivelante.

A Polipox não se responsabiliza pela aplicação do produto.

PRAZO DE VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação desde que os produtos sejam armazenados em local seco, livre de exposição solar e em temperatura 
ambiente (23º C).

DICAS IMPORTANTES

1 - Avalie sempre o seu piso. 
     Dica (Passe um prego no substrato que irá aplicar o revestimento, se afundar ou levantar pó, você deve procurar um profissional para 
trata-lo antes de aplicar o nosso porcelanato autonivelante.
2 - Caso o produto não endurecer pode ter ocorrido uma má homogeneização, consequentemente um erro de mistura.
3 - Umidade no piso pode provocar bolhas.
4 - Nunca aplique em áreas betuminosas, asfalto ou piche. 

IMPORTANTE

As etapas devem ser realizadas com as ferramentas limpas, pois poderá comprometer o acabamento.
Em todas as etapas, aplicar o produto logo após a mistura dos componentes A e B, pois em volume concentrado o produto endurece 
rapidamente.
O produto vem pré-dosado para uma área de 2m², portanto não prepare ou aplique quantidades diferentes do indicado.
Em locais com umidade relativa do ar acima de 60% e temperaturas inferiores a 10ºC, poderá haver diminuição do brilho da superfície do 
produto aplicado e o tempo de secagem aumentará. 
Para tratamento de superfície, aconselhamos consultar empresas especializadas para melhor desempenho do sistema polimérico. 
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