
Mais do que uma promessa  
de ótimos resultados.
Visual e proteção ideais. 

Acabamento claro de dois componentes e à base de água
DURACLEAR®   MAX POLY 

E S T E  P I S O  D E  RED OAK COM QUICK COAT TRUE BLACK + DURACLEAR MAX SATIN 

Facilidade máxima. O DuraClear Max oferece ótima 
aparência sem muito trabalho extra. Com excelente fluidez 
e nivelamento, ele é fácil de aplicar. E com uma vida útil 
mais longa, há menos desperdício. O DuraClear Max 
também oferece cobertura superior para melhor eficiência 
e retorno mais rápido ao serviço, o que é bom tanto para  
os seus clientes quanto para os seus resultados.



• Formulado para uso com tinta Quick Coat  
para garantia do sistema

• Fórmula de alto teor de sólidos e espessura,  
oferecendo máxima durabilidade

• Tecnologia de dois componentes para desempenho máximo  
em resistência a riscos, umidade e produtos químicos

• Fluxo e nivelamento superiores, facilitando a aplicação 

• Vida útil de seis horas permite menos  
desperdício de produto

• Excelente cobertura para melhor eficiência

• Intervalo de reaplicação de duas horas para  
um retorno mais rápido ao serviço

• Verniz sem opacidade para uma aparência bonita  
e bem acabada

• Certificado GREENGUARD para emissões internas  
de baixa emissão química

• Cumpre os critérios LEEDS para materiais de baixa emissão

• Limpeza fácil com sabão e água

duraseal.com • 800-364-1359
Consulte o site para fazer o download da  
Ficha de dados mais recente do produtoe.
© DuraSeal   DRSL1284/18 I
D-1379-0112C

Conte com o DuraClear Max para oferecer 
a melhor aparência E proteção.
Um acabamento de piso de uretano/acrílico de dois componentes, 
certificado pela GREENGUARD, sem opacidade, feito especificamente 
para pisos comerciais e residenciais de alto tráfego. O DuraClear 
Max oferece excelente resistência a riscos, umidade, produtos 
químicos e deslizamento, o que significa que ele oferece um nível  
de durabilidade no qual você pode apostar sua reputação. 

BRILHOS N.° DO  
PRODUCTO UPC TAMANHO QTD. NA 

CAIXA

Opaca 809200000 027426809208 1-Galão 2

Cetim 809100000 027426809109 1-Galão 2

Semibrilho 809050000 027426809055 1-Galão 2

Brilho 809000000 027426809000 1-Galão 2

Desde 1898, gerações de empreiteiros 
contaram conosco para fornecer 
revestimentos de piso demadeira da mais 
alta qualidade. Você sabe que o DuraSeal 
Quick Coat é simplesmente a melhor tinta
do mercado.

Familiarize-se com o sistemat. 
Os acabamentos à base de água e acabamento 
DuraSeal® Quick Coat são certificados pelas  
normas GREENGUARD para baixas emissões  
de produtos químicos no ar interior.

Para saber mais, acesse greenguard.org

E sabemos que só há uma maneira de proteger melhor sua  
tinta Quick Coat - usando acabamentos à base de água  
premium DuraSeal.

Entre em contato conosco ainda hoje para receber uma 
demonstração gratuita do produto - acesse duraseal-wb.com

@durasealwoodfinishes

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL

DURACLEAR® MAX
Acabado transparente a base 
de agua con dos componentes

Lixe e prepare o piso de acordo com os métodos recomendados pela NWFA. Para 
instruções de preparação e aplicação, consulte a ficha de dados do produto. 

Cor Transparente

Odor Muito baixo, amina suave

Sólidos 33% a 36% reticulados

Viscosidade 55 a 100 centipoises

Cobertura 500 a 600 pés quadrados/galão

Número de demãos 2 a 3 

Vida útil Seis horas

Nivelamento Excelente

Antiespumante Excelente

COV 275 reticulado máximo

Coeficiente de atrito ≥ 0,5 (aprovado)

Espessura da película seca Revestimento de 1,4 mil. 

Congelar/descongelar 
estável

Sim 

Prazo de validade  2 anos

Limpeza Água morna

Manutenção DuraSeal Hardwood Floor Cleaner

Armazenamento Temperatura ambiente

Temperatura de  
funcionamento

Temperatura ambiente entre 50 °F e
90 °F, umidade abaixo de 80%

Aplicador Sintético em barra T, rolo ou esponja

Certificado GREENGUARD Sim

Cumpre os critérios LEEDS  Sim

Tempo de secagem (a 77 ˚F e 50% de umidade relativa)

Reaplicação Duas horas

     Tráfego 24 horas

     Retorno ao serviço 72 horas

     Cura completa Uma semana

     Móveis e tapetes Uma semana

Nível de brilho (a 60)

     Opaca 4 +/- 4

     Ceti 17 +/- 5

     Semibrilho 40 +/- 5

     Brilho 90 mínimo 

PROPRIEDADES FÍSICAS

2K
DURABILIDADE

MÁXIMA

2 HORAS
REVESTIMENTO 

FINAL

FABRICADO 
NOS 

DESDE 1898

EUA


