
First Base

77227 (5L)

77244 (20L)

34029039

Físicas

Estado físico: Líquido

Cor: Opaco Branco

Odor: Amoniacal

pH 100%: 7,3 – 8,3

Densidade (25ºC): 1,014 – 1,024 g/cm3

Químicas

Emulsão Poliacrílica, Solventes Glicólicos, 

Conservante, Nivelante, Antiespumante, 

Plastificantes e Veículo.

Consulte seu especialista Ecolab para obter instruções de uso específico.
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NCMCod

Embalagem
Caixa de papelão com 2 frascos plásticos 

de 5L.

Bombona plástica de 20L.

Validade
24 meses a partir da data de fabricação.

Características

Não é necessário o uso de EPI segundo o 

GHS.

Precauções

Vantagens
• Forma um filme incolor, semipermanente, antiderrapante e com

excelente brilho;

• Atua como suporte para os acabamentos de piso, através do

preenchimento dos poros e pequenas rachaduras do piso,

formando uma película uniforme e de alta dureza, resistente à

forte abrasão, ataques químicos e desgaste excessivo.

Finalidade
First Base é um selante para pisos à base de emulsão acrílica

aquosa. Seguro na aplicação em todos os pisos porosos, tais como

granilite, mármore poroso, pedra, concreto, vinil, etc. Pode ser

usado com todos os acabamentos de pisos Ecolab.

Campo de aplicação
Usado para tratamento de pisos de restaurantes, indústrias,

cinemas, colégios, shoppings, etc. Pode ser usado como selante no

tratamento de pisos de hospitais, supermercados ou outras áreas

com alto risco de ataques químicos ou forte abrasão.

Selante para pisos.

Descrição

Modo de usar

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, N° 25351.579659.2009.81. Autorização de funcionamento M.S., n° 3.00053-9.

Preparando o piso

• Remova a cera antiga do piso com um removedor indicado

pelo seu especialista Ecolab, usando a diluição

recomendada;

• Utilize a máquina rotativa com um disco abrasivo para

soltar e remover toda a camada de cera velha;

• Remova toda a solução com água limpa e com auxílio de

um aspirador de água;

• Enxágue o piso com água limpa 1 ou 2 vezes e deixe

secar completamente.

Selando o piso

• Com um mop limpo, aplique uma camada uniforme de

First Base;

• Deixe secar totalmente, em média de 20 a 30 minutos;

• Repita o procedimento para aplicação da segunda

camada.

Não é recomendado para pisos de madeira não selada.


