
Eternum F2e

Impermeabilizante acrílico autobrilhante para sistemas high 
speed / ultra high speed
Finalidade de Uso
Taski Eternum é um impermeabilizante autobrilhante de alto nível de brilho, próprio para 
pisos laváveis como paviflex, vinil, cerâmica, linoleum, granilite, marmorite, granito, etc. 
Antiderrapante. Próprio para manutenção por sistema High Speed / Ultra High Speed.

Características / Benefícios
• Especialmente desenvolvido para proporcionar excelente nível de brilho em pisos laváveis, 

mesmo em locais com alto tráfego;
• Fácil de aplicar, devido ao seu excelente nivelamento, Taski Eternum pode ser mantido 

com equipamentos high speed acima de 1200 rpm. Marcas de tráfego são facilmente 
removidas;

• Antiderrapante, mantendo alto nível de segurança sob qualquer condição, especialmente 
após as restaurações com equipamentos high speed (Norma ASTM D2407). Não 
inflamável;

• Pode ser utilizado nos mais variados tipos de pisos laváveis como: paviflex, vinil, cerâmica, 
linoleum, granilite, marmorite, granito, mármore, etc.

Modo de Usar 
Aplicação: Remover todas as ceras envelhecidas e outros produtos que possam ter se 
acumulado no piso, utilizando removedor Diversey específico para esse fim, seguindo as 
indicações do rótulo do produto. Aguardar a completa secagem do piso antes de aplicar a 
primeira camada. Aplicar 3 – 6 camadas de Taski Eternum utilizando aplicador específico. O 
tempo médio de secagem entre as camadas é de aproximadamente 45 minutos, dependendo 
das condições de secagem. Em pisos muito porosos pode ser necessário aplicar base 
seladora. Manutenção Diária: Varrer ou passar mop pó. Com uma espátula, remover todos 
os resíduos sólidos aderidos ao piso. Lavar o piso utilizando limpador Diversey específico 
para esse fim, com utensílio de limpeza indicado para esta finalidade, lavadora automática 
ou enceradeira 175 rpm com disco adequado. Restauração: Para recuperar o brilho inicial, 
passar a lustradora high speed ou ultra high speed com disco apropriado. Áreas de alto 
tráfego – Restaurar diariamente ou em dias alternados. Áreas de médio e baixo tráfego – 
Restaurar 2-3 vezes por semana. Recomendações importantes: Pronto para uso, não dilua. 
Não adere em pisos anteriormente tratados com cera envelhecida e não completamente 
removida. Não aplicar em superfícies com temperaturas abaixo de 10C. Colocar barreiras 
de contenção no estabelecimento, como tapetes nômades, e manter os depósitos limpos e 
tratados. Não retorne sobras do produto para a embalagem original. Atenção: O piso pode 
tornar-se escorregadio quando molhado, isolar a área do tráfego de pessoas enquanto 
estiver úmida ou molhada. Não utilizar o produto em áreas externas.

Características Físico-Químicas
Aspecto Líquido leitoso
Cor                                                  Branco
pH (puro) a 25oC 8,0 - 9,0

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser 
considerados como especificação.
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Impermeabilizante acrílico autobrilhante para sistemas high speed / ultra high speed
Composição 
Agentes Formadores de Filme, Plastificantes, Agente Nivelador, Atenuador de Espuma, Etildiglicol, Conservante e Água.

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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