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Endurecedor Químico  

ULTRA-HARD   (NOVA FÓRMULA)             ___ 

 
PRODUTO  

Ultra-Hard é um endurecedor e densificador químico a base de 
silicato de sódio, de pronto uso para ser aplicado sobre superfície de 
concreto e ou base cimentícia. É um líquido, inodoro, transparente 
isento de solventes. Desenvolvido para selar e aumentar a 
resistência à abrasão do concreto, eliminando pó da superfície 
devido ao trafego constante. Pode ser aplicado em pisos novos ou 
velhos, sobre o piso de concreto recém-acabado deve-se aguardar 
mínimo de 7 dias.  

 
CAMPOS DE APLICAÇÃO 
- Pisos de concreto em geral;  
- Pisos velhos que estejam soltando pó;  
- Pisos de postos de gasolina;  
- Subsolos de edifício; - Pisos lapidados;  
- Pisos de granilite / granitina etc.  
 

BENEFÍCIOS  
Cura: auxilia na cura melhorando a performance do concreto;  
Sela: diminui a porosidade natural facilitando a limpeza;  
Endurece: aumentando a resistência à abrasão em 30%;  
Elimina: o pó devido sua combinação com sais e alcalinos preenche 
os poros por meio de cristalização;  
Adere: prepara a superfície para receber qualquer tipo revestimento.  
 

EQUIPAMENTOS PARA APLICAÇÃO 
Vassoura de cerdas macias, bomba de baixa pressão, rodo, balde, 
mangueira.  
 

APLICAÇÃO 
É feita de forma de saturação, sua reação química ocorre com o 
álcali e cal livre do concreto, deixando a superfície dura e densa.  
 
Ultra-Hard

®
 pode ser aplicado em pisos de qualquer idade. 

  

PISOS CURADOS 
Devem ser lavados com água limpa para remoção da poeira, caso 
estejam contaminados com graxa ou óleo devem ser lavados com 
desengraxante com PH neutro quantas vezes for necessário até que 
a superfície fique limpa.  
 

PISOS COM CURA QUÍMICA OU PINTADOS 
Devem ser removidos mecanicamente.  
 

PISO LISO OU RUGOSO 
Pulverizar ou despejar Ultra-Hard sem diluição sobre a superfície do 
piso espalhando com vassoura de cerdas macias por um período de 
40 minutos. Quando a superfície estiver escorregadia borrifar água e 
espalhar por mais 40 minutos, auxiliando assim na penetração do 
produto. Após este período enxaguar com bastante água e remover o 
excesso com rodo. Evitar deixar possa do produto sobre a superfície 
após a aplicação.  
 

LIMPEZA DE FERRAMENTAS 

Lavar com água limpa até que esteja completamente livre de 
resíduos do material.  
 
CUIDADO: evitar contato Ultra-Hard com vidros.  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

PROPRIEDADES RESULTADOS 

Aparência / Odor Líquido Incolor e Inodoro 

Ponto de Chama Inexistente 

Limite de Flamabilidade Inexistente 

Emissão de Gases e Vapores Inexistente 

Viscosidade Brookfield 26 ± 4 

PH 10 à 12 

Teor de sólidos 14 ± 2 

Densidade 1,10 á 1,15g/cm
3
 

Idade para aplicação 7 dias piso novo 

Numero de aplicação 1 (uma) 

Vitrificação / Penetração 6 mm 

 

CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHO 

Composição Química Silicato de Sódio 
Estado Físico Líquido Viscoso 
Embalagem Tambor 200 litros e 50 litros 
Rendimento 1000 metros

2
 por TB 200 L 

Tempo de Secagem 2 a 3 horas 

 

GARANTIA 
A Superfície tratadas, deverá estar selada, dura e sólida, sem 
desprendimento de pó. O produto não garante a parte estrutural do 
concreto, mas tão somente a camada superficial. 

 
HIGIENE E SEGURANÇA 
Os usuários devem usar óculos de proteção e luvas de borracha. O 
contato direto com a pele deve ser evitado. Em caso de contato com 
a pele ou olhos, lave imediatamente e abundantemente com água, 
consulte um médico e informe o tipo de produto.  

 
ARMAZENAMENTO 
O produto deve ser armazenado em local seco, coberto e ventilado a 
25°C.  
 

VALIDADE 

Indeterminada, desde que esteja na embalagem original e lacrada.  


