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Área antes



Preparação da cerâmica para receber o revestimento



Aberturta nas bordas das canaletas para ancoragem do revestimento



Aplicação do primer MMA



Aplicação do rodapé abaulado em MMA
e fixagem das canaletas



Aplicação do autonivelante saturado com Quartzo



Autonivelante saturado com Quartzo



Aplicação do acabamento incolor MMA



Obra concluída



Arremates perfeitos em ralos e rodapés



Ideal para áreas molhadas e sujeitas a gordura



Antiderrapância ideal



Estética duradoura



A manutenção e conservação do seu revestimento é muito 
importante para prolongar a vida útil do sistema e manter suas 
características. A linha ProCleaner conta com dois produtos 
desenvolvidos especialmente para a correta limpeza e 
conservação de revestimentos monolíticos resinados.

Limpeza e Conservação
Manutenção, limpeza e conservação de revestimentos

Detergente neutro biodegradável, 
formulado com matérias-primas finamente 
selecionadas. Altamente eficaz para limpeza 
em revestimentos monolíticos e cimentícios 
sujos com óleos, graxas ou gorduras.

• Produto inovador e certificado com o 
Selo Food Compliance, para utilização  
em áreas de preparo alimentar;

• Permite a remoção de manchas de óleo, 
graxas e gorduras sem afetar  
o revestimento;

• Produto de limpeza seguro 
ambientalmente, biodegradável e 
adequado  
para a utilização em superfícies que 
exigem constante manutenção;

Altamente eficaz para limpeza em 
revestimentos monolíticos e cimenticios
fortemente encardidos e impregnados.

• Permite a remoção de manchas e 
sujidades sem afetar a superfície do  
material e/ou sua camada de proteção;

• Produto livre de ácidos, soda cáustica e 
potassa cáustica;

• É um produto seguro ambientalmente e 
biodegradável;

• Não é tóxico, nem perigoso à saúde;

Permite a remoção de manchas de terra 
vermelha, ação do tempo e sujidades 
orgânicas.

DESENGORDURANTE & DESENGRAXANTE LIMPEZA PESADA

Antes Depois



 
Quer conhecer mais? Entre em contato  

com nosso departamento comercial.

Eduardo Cruzes
Tel. (11) 4227-3179 / 9 9880-7027
eduardo@cooperpisos.com.br

Rua Mal. Dedoro, 489 - Santa Paula 
09451-300 - São Caetano do Sul/SP
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