
 

 

CHEMBASE HS 
Selador de Base Aquosa Low Speed a Ultra High 

Speed 
 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
CHEMBASE HS é um selador acrílico para ser utilizado como base niveladora em 
sistemas de tratamento de pisos que utilizam acabamentos do tipo Low, High e Ultra 
High Speed, desenvolvido especialmente para superfícies de média e alta porosidade, 
tais como granilite, concreto, cimento, pedras naturais, entre outros. 
Sua composição permite um ótimo nivelamento e transparência, ajudando a prevenir 
desgastes por abrasão, riscos e uso contínuo, tendo a ação de potencializar barreira 
para proteger e prolongar a vida útil do piso tratado. 
 

RECOMENDAÇÕES DE USO 
O rendimento médio por camada é de 60 a 80 m2 por litro, dependendo da porosidade da 
superfície. O piso deve estar totalmente limpo, seco, isento de ceras, acabamentos, umidade e 
outras sujidades. Aplicar 2 camadas uniformes de CHEMBASE HS puro com auxílio de mop 
aplicador, aguardar 45 minutos de secagem entre as camadas. Aplicar o acabamento Low 
Speed, High Speed ou Ultra High Speed somente depois da total secagem do selador. 

Observação: Nunca utilizar CHEMBASE HS como acabamento final de pisos, apenas 
como base. 

 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
 Aparência: líquido turvo, cor branca e odor característico. 
 pH: 7,5 - 9,5 
 Ativos: 14,5 – 18,5% 
 Sólidos não voláteis: mínimo 17%. 
 Densidade: 1,010 – 1,030 g/cm³ 
 Viscosidade: 20 – 30cps 

 

PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA Nº. 25351.804194/2010-46. 
 

SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO CHEMBASE HS 
Hotéis, restaurantes, escolas, shoppings, hipermercados, indústrias, hospitais e etc. 
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