
Joncrete

Características físico-químicas
Aspecto
Cor
pH (puro)

Líquido leitoso
Branca
10,3 a 10,7

Selador à base de água e polímeros acrílicos epóxi, 
especialmente formulado para pisos de concreto

E�ciente
Possui alta resistência química e proporciona maior durabilidade ao tratamento. 
Joncrete é simples e fácil de aplicar. Contribui para a cura do concreto de acordo com 
ASTM C309.

Secagem rápida
Dentro da sua categoria de produto (selador para concreto), tem secagem rápida (em 
torno de 1 a 2 horas em média entre camadas). Não contém solventes e não agride o 
meio-ambiente. 

Aderência e Proteção
Adere �rmemente no concreto, eliminando a poeira proveniente da abrasão deste 
piso. Protege os pisos de concreto, em especial, aumentando sua vida útil.
 
Versátil
Sua formulação permite, quando necessário, a aplicação sobre pisos de granito polido 
e mármore devido a sua ótima aderência sobre estas superfícies.

Informações técnicas

Composição

Agentes formadores de �lme, Coadjuvante, Tensoativo Não-Iônico, Agente Nivelador, 
Plasti�cante, Aditivo e Veículo.
Joncrete é um selador à base de água e polímeros acrílicos epoxi, formulado para pisos de 
concreto e também indicado para pisos frios e de difícil aderência como granito polido e 
mármore.

Modo de usar
 
Pisos de Concreto: Lavar o piso com detergente ou removedor Diversey recomendado com máquina industrial e escova agressiva. Após 
o piso completamente limpo e seco, aplicar 2 a 4 camadas uniformes de Joncrete. Tempo de secagem por camada de 1 a 2 horas. 
Manutenção: Lavar o piso com detergente Diversey recomendado e reaplicar de 1 a 2 camadas de Joncrete. Cuidados: Evitar tráfego 
pesado durante as primeiras 12 horas. Para áreas de alto tráfego como empilhadeiras, utilizar acabamento Diversey sobre Joncrete. Para 
uso geral, o concreto deve ter 30 dias de aplicado. 
Para pisos de granilite, marmorite, mármore, ardósia, granito e outros pisos frios. Aplicação: Remover todas as ceras envelhecidas e 
outros produtos que possam ter se acumulado no piso, utilizando o removedor Diversey, seguindo as indicações do rótulo. Aplicar de 1 a 
2 camadas de Joncrete sobre o piso totalmente limpo e seco e depois o acabamento Diversey de acordo com as instruções do rótulo do 
produto. Para remoção parcial: lavar o piso com detergente Diversey, com máquina industrial e disco verde. Para remoção total: lavar 
o piso com removedor Diversey com máquina industrial e escova agressiva ou disco preto 3M, deixando atuar por 10 minutos. Caso 
necessário, repetir a operação.
Atenção: Não recomendado para pisos plásticos, tais como pavi�ex, vulcapiso, deco�ex, etc. Não adere em pisos anteriormente 
tratados com cera envelhecida e não completamente removida. O piso pode tornar-se escorregadio quando molhado, portanto, é muito 
importante isolar a área quando úmida ou molhada, do tráfego de pessoas. Não aplicar em áreas de temperatura abaixo de 7°C.

Embalagem

Bag-in-Box 18,9L.

Precauções de uso

CUIDADO! Perigosa sua ingestão. Evite a inalação e o contato com o produto.
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
Para o manuseio do produto use luvas de borracha, botas e óculos de segurança.  Em caso de contato com os olhos e pele, lave 
imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações 
ou o médico levando o rótulo do produto. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Caso necessite de informações adicionais, 
entre em contato com o Centro Toxicológico pelo telefone (0__11) 5012-5311 ou 0800 77 13 733. Mantenha o produto em sua embalagem 
original. Não reutilize a embalagem vazia.

Cuidados de conservação

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco. 
Devem ser evitadas temperaturas extremas. NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA 
INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, N° 25351.457978/2010-71



Joncrete

Diversey Brasil Indústria Química Ltda.
Rua Nossa Senhora do Socorro, 125 
Socorro - São Paulo/SP - CEP: 04764-020 - SAC – Serviço de 
Atendimento ao Cliente
Ligação gratuita: 0800-134166
e-mail: sac.br@diversey.com
FAX:  (0_ _11) 5687-7538 ou 5687-7524
www.diversey.com

Selador à base de água e polímeros acrílicos epóxi, 
especialmente formulado para pisos de concreto

E�ciente
Possui alta resistência química e proporciona maior durabilidade ao tratamento. 
Joncrete é simples e fácil de aplicar. Contribui para a cura do concreto de acordo com 
ASTM C309.

Secagem rápida
Dentro da sua categoria de produto (selador para concreto), tem secagem rápida (em 
torno de 1 a 2 horas em média entre camadas). Não contém solventes e não agride o 
meio-ambiente. 

Aderência e Proteção
Adere �rmemente no concreto, eliminando a poeira proveniente da abrasão deste 
piso. Protege os pisos de concreto, em especial, aumentando sua vida útil.
 
Versátil
Sua formulação permite, quando necessário, a aplicação sobre pisos de granito polido 
e mármore devido a sua ótima aderência sobre estas superfícies.

Informações técnicas

Composição

Agentes formadores de �lme, Coadjuvante, Tensoativo Não-Iônico, Agente Nivelador, 
Plasti�cante, Aditivo e Veículo.
Joncrete é um selador à base de água e polímeros acrílicos epoxi, formulado para pisos de 
concreto e também indicado para pisos frios e de difícil aderência como granito polido e 
mármore.

Modo de usar
 
Pisos de Concreto: Lavar o piso com detergente ou removedor Diversey recomendado com máquina industrial e escova agressiva. Após 
o piso completamente limpo e seco, aplicar 2 a 4 camadas uniformes de Joncrete. Tempo de secagem por camada de 1 a 2 horas. 
Manutenção: Lavar o piso com detergente Diversey recomendado e reaplicar de 1 a 2 camadas de Joncrete. Cuidados: Evitar tráfego 
pesado durante as primeiras 12 horas. Para áreas de alto tráfego como empilhadeiras, utilizar acabamento Diversey sobre Joncrete. Para 
uso geral, o concreto deve ter 30 dias de aplicado. 
Para pisos de granilite, marmorite, mármore, ardósia, granito e outros pisos frios. Aplicação: Remover todas as ceras envelhecidas e 
outros produtos que possam ter se acumulado no piso, utilizando o removedor Diversey, seguindo as indicações do rótulo. Aplicar de 1 a 
2 camadas de Joncrete sobre o piso totalmente limpo e seco e depois o acabamento Diversey de acordo com as instruções do rótulo do 
produto. Para remoção parcial: lavar o piso com detergente Diversey, com máquina industrial e disco verde. Para remoção total: lavar 
o piso com removedor Diversey com máquina industrial e escova agressiva ou disco preto 3M, deixando atuar por 10 minutos. Caso 
necessário, repetir a operação.
Atenção: Não recomendado para pisos plásticos, tais como pavi�ex, vulcapiso, deco�ex, etc. Não adere em pisos anteriormente 
tratados com cera envelhecida e não completamente removida. O piso pode tornar-se escorregadio quando molhado, portanto, é muito 
importante isolar a área quando úmida ou molhada, do tráfego de pessoas. Não aplicar em áreas de temperatura abaixo de 7°C.

Embalagem

Bag-in-Box 18,9L.

Precauções de uso

CUIDADO! Perigosa sua ingestão. Evite a inalação e o contato com o produto.
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
Para o manuseio do produto use luvas de borracha, botas e óculos de segurança.  Em caso de contato com os olhos e pele, lave 
imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações 
ou o médico levando o rótulo do produto. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Caso necessite de informações adicionais, 
entre em contato com o Centro Toxicológico pelo telefone (0__11) 5012-5311 ou 0800 77 13 733. Mantenha o produto em sua embalagem 
original. Não reutilize a embalagem vazia.

Cuidados de conservação

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco. 
Devem ser evitadas temperaturas extremas. NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA 
INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, N° 25351.457978/2010-71

08
34

-L
IT


