
 

1 
 

 

 

 

 

1. Nome do Produto 

EFF 7000® 

2. Fabricante / Distribuidora 

 EFFECTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

 Rua Major Calor Del Prete, 1789 – bairro Cerâmica  

     CEP 09530-001 - São Caetano do Sul – SP- Brasil - Telefone: (11) 4223-8890             

e-mail: vendas@effectus.com.br,                      Site: www.effectus.com.br.  

 

3. Descrição do Produto 

 EFF 7000® é um líquido incolor e transparente, que penetra nos materiais de 

construção e alvenarias, protegendo, preservando, e reforçando-os. Isto se dá, devido 

a sua penetração efetiva na superfície, solidificando os componentes do concreto em 

uma massa sólida. O efeito resultante é um aumento na densidade, durabilidade, 

dureza e no selamento contra a umidade, ao longo da vida do material de construção. 

 EFF 7000® realiza diversas tarefas importantes: agente de cura, selador, endurecedor 

de superfície  e elimina a formação de de poeira. 

 Inodoro, Atóxico, Incolor  e não é inflamável. 

 

Limitações: 

 Não Aplique o EFF 7000® em blocos de peso leve ou outras alvenarias extremamente 

porosas, que já possuam pequenos buracos ou bolsas de ar. 

 Áreas previamente tratadas com agentes de cura, a não ser que estes produtos 

tenham sido removidos da superfície do concreto, por meios mecânicos ou químicos. 
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4. Dados Técnicos 
 

Função Principal  
Eliminar a Formação de Poeira do 
Concreto 

Aspecto Físcico Líquido 

Cor 
Incolor (Não altera a tonalidade do 
concreto) 

Tempo de Cura  4 Horas 

Embalagem Tambor com 200 litros 

Armazenamento  
Armazenar ao abrigo de sol e em local 
seco e fechado 

Categoria para transporte Químico não perigoso 

Liberação de área após 
aplicação 

24 horas 

Resistência Química  Sob Consulta 

 

 

5. Aplicação 

 Em piso novo, aplicar 24 horas após o seu resfriamento; 

 Em pisos já existentes, fazer a limpeza e lavagem até remover toda contaminação da 

superfície. Isso permitirá uma melhor penetração do produto no piso aumentando sua 

eficiência e dureza; 

 O produto EFF 7000® pode ser aplicado a qualquer idade do piso de concreto; 

6. Disponibilidade e Custo 

 Este produto é distribuído, para todo território nacional brasileiro, diretamente para os 

projetos/obras ou representantes regionais. Para mais informações ou preço contate-

nos. 

7. Garantia 

 A Effectus certifica que o produto foi desenvolvido para o endurecimento da superfície 

de pisos de concreto, para eliminar a abrasão proveniente do tráfego de empilhadeiras 

e carrinhos de rodas rígidas. Garantia: 20anos.  

8. Manutenção 

 Limpeza da superfície com água e sabão de PH neutro. 

9. Serviços Técnicos 

 Informações e assistência técnica podem ser obtidas pelo telefone (11) 4223 – 8890 

ou e-mail: vendas@effectus.com.br.  
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