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Propriedades:
Pek Udi é uma resina líquida especial para proteger e embelezar madeiras 
rústicas ou revestimentos cimentícios que as imitam. Em suas quatro cores, 
promove um aspecto aveludado, sem brilho, de alta beleza e sofisticação. 
Colore e impermeabiliza, impedindo manchamentos e encardimentos das 
peças. Seu efeito é de longa duração. Fácil de usar. Qualquer pessoa pode 
aplicar.

Modo de uso:
Pek Udi vem pronto para uso. AGITE INTENSAMENTE ANTES DE USAR.

Com um pano, pincel, estopa ou esponja, carregue uma boa quantidade do 

produto e passe sobre as peças. Sempre respeite o sentido dos veios da 

madeira ou do cimentício madeira . Aguarde meia hora e aplique uma nova 

demão. Novas camadas realçam ainda mais a tonalidade  escolhida. O 

produto seca em duas horas e a área pode ser molhada em seis horas.

Composição:
Resina metacrílica e hidrocarbonetos acíclicos.

Não ingerir. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com 

a pele. Nocivo se ingerido. Provoca irritação a pele. Provoca irritação ocular 

grave. Usar luvas de proteção. Manter ao abrigo da luz e do calor. Manter o 

produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. 

Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte o Centro de 

Intoxicações (CEATOX 0800-7226001) ou o médico levando a embalagem ou 

o rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundan-

temente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Não dê nada

via oral a uma pessoa inconsciente. Proteger plantas. CONSERVE FORA DO

ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Atenção:

w w w. p i s o c l e a n . c o m . b r
PISOHELP 0800 600 5151

BOLETIM TÉCNICO
DIVISÃO TÉCNICA

APRESENTAÇÃO

1L

RENDIMENTO:
1 litro rende até 15m²/uma demão

VALIDADE:
Válido 24 meses após a data
de fabricação.


