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Generalidades

ASTRO pode ser utilizado em pavimentos de
mármore. Graças à sua versatilidade, ASTRO
de facto pode-se utilizar para:
- Selar e lustar rapidamente os pavimentos em
mármore não polidos a chumbo.
- Restaurar o Brilho dos pavimentos em
mármore lustrados a chumbo, nas zonas em
que o revestimento a chumbo se desgastou por
efeito de intenso movimento.
ASTRO tem um vasto emprego em qualquer
tipo de ambiente, seja privado seja público:
condomínios, habitações, escritórios,
albergarias, aeroportos, hospitais, hotéis.

Campos de aplicação

Modo de utilização

Cristalizador líquido de brilho rápido para
mármore e pedra calcaria.
Confere ao mármore um aspecto natural e
luminoso e permite uma fácil manutenção do
pavimento.
Em mármores fissurados, deteriorados pelo
uso, e até estragados, o ASTRO permite a
recuperação total com resultados
excepcionais e custos muito reduzidos, sem
necessidade de recurso a equipamentos
dispendiosos e complicados, mas com uma
simples Monoescova.
Além disso, o ASTRO tem a enorme
vantagem, relativamente aos velhos
sistemas, de poder ser usado com facilidade
e de reduzir quer a fadiga quer o tempo de
trabalho, em total economia.

Efectuar previamente a limpeza a fundo do
pavimento com EUSTRIP, enxaguar bem .

Agitar o recipiente. Com o pavimento
perfeitamente seco, neutro e a uma temperatura
superior a 10 ºC, borrifar 10 - 20 gramas de
ASTRO numa área circular de 1 m².
Passar a Monoescova com um disco abrasivo de
palha de aço com movimentos circulares durante
cerca de um minuto, insistindo mesmo depois da
secagem até à obtenção do brilho desejado.
Proceder assim até o pavimento estar terminado.

Efectuar no fim uma varredura no pavimento,
utilizando, por exemplo, uma vassoura de franjas
e Impregnada com STATOKIT AF, para remover
os resíduos da palha de aço, que podem conduzir
a uma oxidação que mancha irremediavelmente a
superfície.
Para a manutenção corrente, efectuar a lavagem
com FLASH ou vassoura de franja com gaze
impregnada de STATOKIT AF.

Restaurar irregularmente a cristalização nos
pontos de maior tráfego.

Antes de efectuar a cristalização, recomenda-se
proteger com fita adesiva, as pernas das mesas e
base dos móveis, para evitar que possam
manchar com a projecção do produto de
cristalização.

Ao terminar o trabalho de cristalização, é
oportuno passar uma esponja húmida na
superfície que possa ter projectado algum
produto de cristalização, pois se deixar secar, é
muito difícil de remover.

ASTRO
Cristalizador de brilho rápido para  
mármore e pedra calcária 
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Características técnicas

ASTRO

COMPOSIÇÃO silicato alcalino, cera sintética, água

ASPECTO FÍSICO Líquido cremoso branco lácteo

PERFUME ligeiramente pungente.

PESO ESPECÍFICO: 1,1

TEOR DE ACTIVOS: 24%

pH tal qual 1 ± 0,5

SOLUBILIDADE NA 
ÁGUA

Diluível

BIODEGRADABILIDADE Os tensioactivos contidos nesta preparação cumprem com os 
critérios de biodegradabilidade segundo o Regulamento (EC) nº 
648/2004 relativo aos detergentes.

Natureza do perigo e conselhos de
prudência

O produto não é considerado perigoso.
Evitar o contacto com a pele e com os olhos.
Usar luvas adequadas.

Informações adicionais
EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL
ASTRO têm tendência a separar-se: agitar antes de usar.
Não misturar com outro produto. Evitar o gelo. Conservar a uma
temperatura não inferior a 5ºC.
Tenha a embalagem bem fechada quando não a utiliza.

4 x 5 Lt.12 x 1 Lt.

Luvas de 
borracha ou 

PVC

DISPOSITIVO DE 
PROTECÇÃO INDIVIDUAL: 
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