
 DupoGel® é uma cera pastosa polimentável, desenvolvida com resinas naturais e sintéticas em base 
 solvente, especialmente para proteção de mármores, granitos, travertinos, granilites, ardósias e pedras 
 naturais conferindo alto brilho durável aos materiais. De fácil aplicação e espalhamento, DupoGel® forma
 uma película protetora, resistente, duradoura e antiderrapante. Sua fórmula agrega as partículas de cera 
 em um escudo impermeável e transparente, realçando o brilho natural das pedras protegendo contra 
 produtos oleosos, conservando melhor a superfície natural e dá nova vida aos pisos gastos e envelhecidos.
 De secagem rápida, DupoGel® melhora o nivelamento da superfície,  diminuindo o fator de atrito e 
 consequentemente o seu desgaste. Adicionalmente DupoGel® possui odor Neutro.  

CARACTERÍSTICAS

DupoGel® é indicado para mármores, granitos, travertinos, limestones, pedras naturais, ardósias, 
cimentados, granilites, paviflex, conferindo alto rendimento na aplicação.

ONDE USAR

O segredo de uma boa aplicação e aderência total da cera é o estado em que se encontra a superfície:
sem sujeiras, manchas oleosas ou graxas que impeçam a penetração do produto. Por isso é fundamental 
a limpeza da superfície. Recomendamos o uso de Crystal Clean, detergente neutro não agressivo ao 
substrato para remoção total das impurezas. Aguardar a secagem.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

COMO USAR

Aplicar uma camada fina de DupoGel® sobre a superfície, espalhando uniformemente
o produto com o auxílio de uma estopa. Aguardar de 3 a 5 minutos para secagem 
do produto,  retirar o excesso com uma palha de aço e dar o polimento com estopa
ou com uma máquina politriz manual com feltro de lã de carneiro, até a superfície 
ficar lustrada.

DUPOGEL
• Cera Incolor Polimentável
• Alto Brilho Fácil Espalhamento
• Super Aderente
• Alto Poder Nivelador
• Ação Antiderrapante
• Especial para Mármores e Granitos

FICHA TÉCNICA
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•  Produto inflamável e tóxico.
•  Não fumar na área de aplicação. 
•  Utilizar luvas de borracha e óculos protetores. 
•  Se ingerido, tome alguns copos de água e não provoque vômito. 
•  Em caso de contato com os olhos ou irritação da pele, lave-os com água abundante. Persistindo os 
    sintomas, procure o serviço de saúde ou um centro médico de intoxicação, levando a embalagem vazia. 
•  Manter a embalagem fechada após o uso. 
•  Não reutilizar as embalagens vazias. 
•  Mantenha fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. 

RENDIMENTO

5g/m²

ADVERTÊNCIA

EMBALAGEM

Latas de 1000 ml e Galão de 3,6 litros

Resinas naturais e sintéticas, cera de carnaúba, parafina, silicone, solventes.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Um ano a partir da data de fabricação.

VALIDADE

QUÍMICO RESPONSÁVEL

Alexandre Franco Garcia - CRQ 04261089.
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