
facebook.com/ecomaster.ind

@ecomaster.ind

1. Gerar economia nos processos de limpeza diária: A impermeabilização dos pisos impede que as sujidades 
impregnem no mesmo, facilitando a limpeza diária. Haverá assim, economia de produtos químicos, água, mão de 
obra e energia nos processos de limpeza.

3. Beleza de Ambiente: As soluções Ecomaster garantem seu piso com brilho e consequentemente um ambiente 
muito agradável e limpo. 

2. Conservação de pisos: O tratamento de pisos protege as superfícies tratadas, aumentando consideravelmente 
sua vida útil.

4. Segurança: Em áreas hospitalares, a impermeabilização impede que os microorganismos se proliferem dentro 
dos poros dos pisos sem tratamento, aumentando assim, a eficiência de controle de infecção hospitalar.



5L9032013

MASTER RESIST

CARACTERÍSTICAS: Acabamento acrílico, com 
boa resistência ao tráfego. Deixa o piso protegido 
e com brilho. Pode ser polido por equipamentos 
HS (High Speed) ou UHS (Ultra High Speed). 
Depois do polimento deixa uma camada mais 
uniforme e resistente no piso. 

FINALIDADE: Indicado para impermeabilização 
de pisos em geral em áreas de baixo e médio 
tráfego,  

5L9032009

MASTER POLISH

CARACTERÍSTICAS: Acabamento acrílico,  com 
boa resistência ao tráfego. Deixa o piso protegido 
e com nível brilho superior. Pode ser polido por 
equipamentos HS (High Speed) ou UHS (Ultra 
High Speed). Depois do polimento deixa uma 
camada mais uniforme e resistente no piso.

FINALIDADE: Indicado para impermeabilização 
de pisos em geral em áreas de baixo e médio 
tráfego, que necessitam um brilho superior.

5L9032015

MASTER EASY

FINALIDADE: Indicado para impermeabilização 
de pisos em geral em áreas de baixo tráfego.   

CARACTERÍSTICAS: Acabamento acrílico, 
resistente ao tráfego. Deixa o piso protegido e 
com brilho. Aceita polimento com equipamentos 
HS (High Speed) e UHS (Ultra High Speed). 

5L9032014

MASTER STRONG

CARACTERÍSTICAS:  Acabamento acrí l ico, 
premium, com ótima resistência ao tráfego e baixo 
odor. Deixa o piso protegido e com alto nível brilho. 
Pode ser polido por equipamentos HS (High Speed) 
ou UHS (Ultra High Speed). Depois do polimento 
deixa uma camada mais uniforme e super resistente 
no piso. 

FINALIDADE: Indicado para impermeabilização de 
pisos em geral em áreas de alto tráfego, que 
necessitam um alto nível de brilho. Ideal para uso em 
hospitais e clínicas devido ao seu baixo odor. 

5L9032001

MASTER REMOVER

CARACTERÍSTICAS: Removedor de 
ceras e impermeabilizantes acrílicos, 
de pisos tratados. Baixo custo. 

FINALIDADE:  Indicado para a 
remoção de acabamentos acrílicos, 
ceras e base seladoras. 

5L9032001

MASTER REMOVER PLUS

FINALIDADE: Indicado para a remoção de 
p i s o s  c o m  c a m a d a s  a c u m u l a d a s  d e 
acabamentos acrílicos, ceras e base seladoras. 
Remove com eficiência todos os tipos de 
acabamentos.

CARACTERÍSTICAS: Removedor de ceras e 
impermeabilizantes acrílicos de pisos tratados 
com sistema HS (High Seepd) e UHS (Ultra High 
Speed). Boa performance mesmo em pisos com 
várias camadas de tratamento acumuladas.

5L9032010

MASTER REMOVER ULTRA

CARACTERÍSTICAS: Removedor concentrado de 
ceras e impermeabilizantes acrílicos de pisos 
tratados com sistemas HS (High Speed) e UHS 
(Ultra High Speed). Ótima performance mesmo em 
pisos com várias camadas de tratamentos 
acumuladas. 

FINALIDADE: Indicado para a remoção de pisos 
com muitas camadas acumuladas de acabamentos 
acrílicos, ceras e base seladoras. Remove com 
eficiência e rapidez em apenas uma aplicação. 
Indicado para todos os tipos de acabamentos. 

5L9032011

MASTER COMPLETE

FINALIDADE: Indicado para a impermeabilização em 
áreas abertas, estacionamentos, áreas de produção em 
indústrias, armazéns, etc.

CARACTERÍSTICAS: Base seladora, resistente a sol e 
chuva. Protege e prolonga a vida útil de pisos porosos. 
Resistente ao tráfego de veículos, empilhadeiras, 
paleteiras, etc. Fácil de aplicar e tem boa aderência em 
pisos rústicos. 

5L9032007

MASTER BASE
CARACTERÍSTICAS: Base seladora, para uso em 
áreas internas. Sua aplicação reduz o número de 
camadas de impermeabilizantes necessárias para 
se obter o nível de brilho desejado. 

FINALIDADE: Selagem de pisos porosos, como 
preparação para aplicação de acabamentos 
acrílicos. Reduz o custo total de tratamento de piso. 
Aumenta a durabilidade do impermeabilizante 
aplicado. 

5L9032008

MASTER SHINE

FINALIDADE: Tratamento de pisos em áreas de baixo 
tráfego. 

CARACTERÍSTICAS: Cera acrílica auto brilhante à base de 
carnaúba. Responde a polimento por máquinas de baixa 
rotação. 

5L9028080

MASTER NEUTRAL

CARACTERÍSTICAS: Limpador e restaurador de brilho para pisos 
tratados.

FINALIDADE: Indicado para manutenção de pisos tratados, 
prolongando a vida útil do tratamento e restaurando o brilho. 

5L9028078

MASTER NEUTRAL ULTRA

FINALIDADE: Indicado para manutenção de pisos tratados, prolongando a vida útil 
do tratamento e preparando o piso para recamadas se necessário. Indicado 
também para limpeza de superfícies em geral. 

CARACTERÍSTICAS: Detergente neutro concentrado, para limpeza geral. Não 
agride o tratamento do piso feito com ceras e impermeabilizantes. 

5L9032012

MASTER RENEW

FINALIDADE: Indicado para manutenção de pisos tratados, 
prolongando a vida útil do tratamento e preparando o piso para 
recamadas se necessário. Indicado também para limpeza de 
superfícies em geral. 

CARACTERÍSTICAS: Detergente neutro para limpeza geral. Não 
agride o tratamento do piso feito com ceras e impermeabilizantes.

MASTER FLOOR UHS

CARACTERÍSTICAS: Detergente amoniacado formulado para limpeza diária de 
pisos tratados com acabamentos HS (High Spees) e UHS (Ultra High Speed). 
Pode ser aplicado por máquinas lavadoras de piso automáticas, devido sua baixa 
formação de espuma. Disponível no Sistema Easy 2 Dose. Dosador incorporado 
a embalagem. Simples de instalar  e fácil de usar.

FINALIDADE: Este detergente tem 2 funções. Pode ser usado como limpador 
para manutenção diária, em baixas concentrações de uso. Em concentrações 
maiores é indicado para uma limpeza mais profunda, para remoção de riscos e 
encardidos nas camadas superficiais, presentes nos pisos tratados, prolongando 
a vida útil do tratamento.

Easy 2 Dose 5L9039007

5L9032016

MASTER REMOVER PLUS SC

CARACTERÍSTICAS: Formulação sem odor. 
Removedor de ceras e impermeabilizantes acrílicos 
de pisos tratados com sistema HS (High Seepd) e 
UHS (Ultra High Speed). Boa performance mesmo 
em pisos com várias camadas de tratamento 
acumuladas. 

FINALIDADE: Ideal para uso em hospitais e locais 
com baixa circulação de ar, pois não exala odor 
durante a aplicação. Indicado para a remoção de 
pisos com camadas acumuladas de acabamentos 
acrílicos, ceras e base seladoras. Remove com 
eficiência todos os tipos de acabamentos.
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