
Joncrete

Selador de adesão superior
Finalidade de Uso
Joncrete é um selador à base de água e polímeros acrílicos epóxi, formulado para pisos de 
concreto e também indicado para pisos frios e de difícil aderência como granito polido e 
mármore.

Características / Benefícios
• Possui alta resistência química e proporciona maior durabilidade ao tratamento. 

Joncrete é simples e fácil de aplicar. Contribui para a cura do concreto de acordo com 
ASTM C309;

• Dentro da sua categoria de produto (selador para concreto), tem secagem rápida (em 
torno de 1 a 2 horas em média entre camadas). Não contém solventes e não agride o 
meio-ambiente;

• Adere firmemente no concreto, eliminando a poeira proveniente da abrasão deste piso. 
Protege os pisos de concreto, em especial, aumentando sua vida útil;

• Sua formulação permite, quando necessário, a aplicação sobre pisos de granito polido e 
mármore devido a sua ótima aderência sobre estas superfícies.

Modo de Usar 
Para pisos de concreto – Aplicação: Lavar o piso com detergente ou removedor Diversey 
recomendado com máquina industrial e escova agressiva. Após o piso completamente limpo 
e seco, aplicar 2 a 4 camadas uniformes de Joncrete. Tempo de secagem por camada de 
1 a 2 horas. Manutenção: Lavar o piso com detergente Diversey recomendado e reaplicar 
de 1 a 2 camadas de Joncrete. Cuidados: Evitar tráfego pesado durante as primeiras 12 
horas. Para áreas de alto tráfego como empilhadeiras, utilizar acabamento Diversey sobre 
Joncrete. Para uso geral, o concreto deve ter 30 dias de aplicado. Para pisos de granilite, 
marmorite, mármore, ardósia, granito e outros pisos frios – Aplicação: Remover todas 
as ceras envelhecidas e outros produtos que possam ter se acumulado no piso, utilizando 
o removedor Diversey, seguindo as indicações do rótulo. Aplicar de 1 a 2 camadas de 
Joncrete sobre o piso totalmente limpo e seco e depois o acabamento Diversey de acordo 
com as instruções do rótulo do produto. Remoção parcial: Lavar o piso com detergente 
Diversey, com máquina industrial e disco verde. Remoção total: Lavar o piso com removedor 
Diversey com máquina industrial e escova agressiva ou disco preto 3M, deixando atuar por 
10 minutos. Caso necessário, repetir a operação. Atenção: Não recomendado para pisos 
plásticos, tais como paviflex, vulcapiso, decoflex, etc. Não adere em pisos anteriormente 
tratados com cera envelhecida e não completamente removida. O piso pode tornar-se 
escorregadio quando molhado, portanto, é muito importante isolar a área quando úmida 
ou molhada, do tráfego de pessoas. Não aplicar em áreas de temperatura abaixo de 7ºC.



Joncrete

Selador de adesão superior
Características Físico-Químicas
Aspecto Líquido leitoso
Cor                                                  Branco
pH (puro) a 25oC 10,3 – 10,7

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.

Composição 
Agentes formadores de filme, Coadjuvante, Tensoativo Não-Iônico, Agente Nivelador, Plastificante, Aditivo e Veículo.

Precauções de Uso
Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança 
de Produto (FISPQ). 

Prazo de Validade
24 meses a partir da data de fabricação.
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