
ECO SILICATO 
 

ENDURECEDOR QUIMÍCO DE SUPERFÍCIE 
 CRQ nº: CRQ nº: 
CRQ nº: CRQ nº: 

 

Comercializado por:  Eco Engenharia e Distribuição Ltda - CNPJ: 07.332.665/0001-41             Químico Responsável:                 
Av. Juscelino Kubitschek, 3749 - Passaré – Fortaleza / CE    CRQ nº: 13100621 

   (85) 3224-7663 / (85) 3204-1447 
atendimento@ecoengenharia.com.br / www.ecoengenharia.com.br 
 

MANUAL TÉCNICO 

ECO SILICATO é um produto à base de silicatos, pronto para o uso, destinado à pulverização sobre superfícies recém concretadas para 

proporcionar um rápido endurecimento da superfície. 
 
 
PROPRIEDADES: 
 
ECO SILICATO é um produto indicado para todos os tipos de pisos de base cimentícia, pisos de concreto monolítico, pavimentos 
rodoviários de concreto, hangares, estacionamentos, quadras poliesportivas, etc. Recomendado para proporcionar dureza em pisos de 
concreto, aumentando a resistência à abrasão. Reage com álcali e a cal livre do concreto, unindo fortemente as partículas soltas e 
preenchendo os poros por meio da cristalização. 
 
 
COMPOSIÇÃO: 
 

Silicatos. 
 
 
APLICAÇÃO: 
 
Pulverizar ou despejar ECO SILICATO, sem diluição, sobre a superfície do piso, espalhando por no mínimo uma (1) hora com vassoura de 

cerdas macias. 
 
 
CONSUMO: 
 
O consumo, aproximado, de ECO SILICATO é de 200 g/m². 

 
 
ARMAZENAMENTO: 

 
Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas 
embalagens originais e fechadas. 
Agite antes de utilizar 
 
 
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA: 
 
ECO SILICATO não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos 

ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante 
água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico 
imediatamente. Não reutilizar a embalagem. 
 
 
VALIDADE: 

 
Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente. 
 
 
EMBALAGENS: 

 
Balde de 18 kg e tambor de 200 kg. 


