Salva Piso Tradicional
PROTEÇÃO DE PISOS CONTRA POSSÍVEIS DANOS DURANTE
OBRA/REFORMA
Especificações Técnicas:
Papel Kraft laminado com Plástico Bolha de alta resistência.
Aplicação
Ótima proteção para pisos de porcelanato e cerâmico. Caso
seja piso de madeira, mármore ou granito, recomendamos o
uso do Salva Piso Especial.
Benefícios:
PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO E MANCHAS:
Proteção contra possíveis danos causados por impactos, pois
possui plástico bolha de alta resistência (até 5x mais do que o
comum). O papel kraft laminado é IMPERMEÁVEL, sendo
capaz de reter o líquido até a secagem completa sem rasgar,
preservando o piso durante toda a obra.
DURABILIDADE E REÚSO: Com alta qualidade
nos materiais que compõem este produto, Salva Piso foi
desenvolvido para durar a obra inteira, e pode ser reutilizável
dependendo do fluxo da obra.
IMPERMEABILIDADE:O papel retém o líquido até a
secagem completa, não rasga nem mancha o piso quando
molhado.
LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO: Além da proteção de seu
revestimento, a forração uniforme em toda área de trabalho
facilita a limpeza e organização da obra. Além de melhorar o
aspecto visual.
Código de produto

Código de produto

P0157

P0183

P0158

P0159

P0182

P0181

Peso por Bobina: de 2kg a 5kg.

REDUÇÃO DE STRESS E CUSTOS: Minimiza os custos
extras e stress com reposição de peças, retrabalho de mão de
obra, limpeza pós obra, além do impacto no prazo de entrega.
seu revestimento, sua forração uniforme facilita a limpeza e
organização da obra.

Salva Piso Especial
PROTEÇÃO ESPECIALIZADA PARA PISOS DE NOBRES: CONTRA
DANOS, MANCHAS E RISCOS DURANTE A OBRA
Especificações Técnicas:
Papel Kraft laminado com Plástico Bolha de alta resistência e
manta TNT; que proporciona um fino acabamento superficial.
.
Aplicação
Ótima proteção para pisos nobres, como madeira, mármore
polido, entre outros.
Benefícios:
PROTEÇÃO CONTRA VERNIZ: A manta de TNT
proporciona um suave acabamento, evitando marcas de bolha
sobre o verniz aplicado na madeira ou espelhamento sobre
pisos mais sensíveis.
IMPERMEABILIDADE: O papel retém o líquido até a
secagem completa, não rasga nem mancha quando molhado.
DURABILIDADE E REUSO: O Salva Piso Especial foi
desenvolvido para durar a obra inteira, e pode ser reutilizável
dependendo do fluxo da obra.
REDUÇÃO DE STRESS E CUSTOS:: Minimiza os custos
de reposição de peças, retrabalho, mão de obra e limpeza pós
obra.
LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO:Além da proteção de
seu revestimento, sua forração uniforme facilita a limpeza
e organização da obra, e promove um aspecto visual muito
melhor.
Código de produto

P0179

P0178

Peso por Bobina: de 2,75kg a 7kg.

Salva Piso Extra Resistente
PROTETOR DE PISOS CONTRA DANOS MANCHAS E RISCOS DURANTE
A OBRA – COM EXTRA RESISTÊNCIA CONTRA IMPACTOS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Papel Kraft laminado com Manta de Polietileno Expandido de
4mm.
APLICAÇÃO RECOMENDADA:
Ótima proteção para pisos de mármore, granito, porcelanato e
cerâmicos.
BENEFÍCIOS:

EXTRA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO E LÍQUIDOS:

Salva Piso Extra Resistente proporciona extra proteção contra
impactos, devido a presença da manta de polietileno expandido. O papel kraft laminado é IMPERMEÁVEL, sendo capaz
de reter o líquido até a secagem completa sem rasgar, preservando o piso durante toda a obra.
DURABILIDADE E REÚSO: Salva Piso Extra Resistente foi
desenvolvido para durar a obra inteira, e pode ser reutilizável
dependendo do fluxo da obra.
REDUÇÃO DE STRESS E CUSTOS: Minimiza os custos de

reposição de peças, retrabalho, mão de obra e limpeza pós
obra.

LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO: Além da proteção de seu
revestimento, a forração uniforme em toda área de trabalho
facilita a limpeza, organização, e proporciona um melhor
aspecto visual na obra
Código de produto

P0136

Peso por Bobina: de 6kg.

Salva Pintura
FILME DE PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS DE TINTA, SOLVENTES E
POEIRA DURANTE A PINTURA
Especificações Técnicas:
Filme de polietileno eletrostático com fita crepe premium.
Aplicação:

Ótima proteção a ser aplicada no momento que antecede a pintura,
para proteger superfícies como janelas, paredes, portas, móveis, e
outras superfícies que precisem ser preservadas contra respingos
de tintas, solventes ou poeira durante a reforma. Ideal durante a
pintura com pistola Airless.
Benefícios:
ÓTIMA ADERÊNCIA A SUPERFÍCIE: Por possuir característica eletrostática, o filme plástico possui alta aderência em qualquer
superfície, de maneira simples e rápida.
PRATICIDADE E OTIMIZAÇÃO DE TEMPO: Fácil manuseio
e rápida aplicação. Diminui o tempo gasto com proteção de áreas
em até 65%, melhorando o desempenho dos profissionais para uma
pintura com acabamento de qualidade.
REDUZ LIMPEZA PÓS OBRA: Com Salva Pintura, você protege as áreas que devem ser preservadas de maneira rápida e eficiente, minimizando assim os custos e stress com limpeza pós obra.

P092
P091
P090
Código de produto

P089

Salva Bancada
PROTEÇÃO PARA PIAS, BANCADAS E LOUÇAS: COM ELE VOCÊ NÃO
DEIXA A SUJEIRA IMPREGNAR NA SUA PIA, BANCADA E LOUÇA.
TENDO UMA OBRA LIMPA E ORGANIZADA.
Especificações Técnicas:
Filme protetor autoadesivo para uso interno, contra riscos
e manchas para Pias, bancadas e cerâmicas protegidas até a
entrega da obra.
Aplicação:
Aplique sobre pias, bancadas e cerâmicas, protegendo-as até
a entrega da obra.
Benefícios:

O Salva Bancada garante uma obra limpa e organizada, facilitando
a limpeza e reduzindo o trabalho de limpeza pós-obra.
Proteção contra riscos e manchas, evitando retrabalho ou reposição
de peças danificadas, garantindo o isolamento da superfície.

Código de produto

P172

P165

Salva Metais
SALVA METAIS – PROTEÇÃO PARA METAIS, MAÇANETAS E OUTROS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Envolvimento de peças durante a construção, protegendo
contra poeira e respingos de tinta.
APLICAÇÃO RECOMENDADA:
Proteção para maçanetas de portas, torneiras e qualquer outra peça
que possa ser envolvida.

BENEFÍCIOS:

O Salva Metais proporciona uma obra limpa e organizada, facilitando a limpeza e reduzindo o trabalho de limpeza pós-obra.

Código de produto

P0168

Salva Ralo
PROTEÇÃO DE RALO E TUBULAÇÕES CONTRA ENTUPIMENTO

Especificações Técnicas:
O Salva Ralo é produzido com polietileno expandido. É ideal
para proteger os ralos na obra durante o acabamento, assim
evitando infiltrações, entupimento da tubulação com resíduos
da obra.
Aplicação:
Tampão protetor para ralos e tubulações contra entupimentos
provocado por resíduos da construção.
Benefícios:
Economia de tempo e dinheiro com tubulação entupida.

Código de produto
P0166

P0167

Salva Limpeza
UMA FAMÍLIA DE PRODUTOS PENSADA
NA LIMPEZA, BRILHO E CARINHO COM SEU PISO.

Limpa Cerâmica

Indicação de Uso:
Este produto é indicado para limpeza de pisos de cerâmica, antiderrapantes, pisos
rústicos em geral. Indicado principalmente para remoção de resíduos deixados
durante a obra ou reforma.
Composição: Tensoativo aniônico biodegradável, aditivos, sequestrantes, ácido
cítrico, inibidores, corantes e veículo.
Código de produto

P0177

Limpa Porcelanato
Indicação de Uso:
Este produto é indicado para limpeza de porcelanato polido, esmaltado, gloss, HD
e rústicos em geral. Indicado principalmente para remoção de resíduos deixados
durante a obra ou reforma.

Código de produto

P0176

Composição: Tensoativo aniônico biodegradável, aditivos, sequestrantes, ácido
cítrico, inibidores, corantes e veículo.

Limpa Pedra
Indicação de Uso:
Este produto é indicado para limpeza de pisos de pedra em geral como: granito,
mármore, cerâmica e ardósia. Indicado principalmente para remoção de resíduos
deixados durante a obra ou reforma.
Remoção de Sujeira Pesada: Remove manchas pesadas deixados pela obra.
Excelente ação na remoção de resíduos de: cimento, concretos, rejunte, terra,
fuligem, ferrugem, incrustações e encardidos em geral.
Código de produto P0173

Limpa Rejunte
Indicação de Uso:
Indicado para limpeza e acabamento geral em final de obra. Excelente ação
sem abrasão às superfícies. Utilizado através de pulverizador (spray) nas
paredes, batentes, portas, divisórias, mdf, estofados, pinturas látex, acrílicas e
superfícies laváveis em geral.
Composição: Tensoativo aniônico biodegradável, tensoativo não-iônico,
coadjuvante, sequestrantes, umectante, agente anti-redepositante, inibidor de
corrosão, preservante bacteriostático, fragrância e veículo.
Código de produto

P0174

Papelão Ondulado
ONDULADO

PROTEÇÃO DE PISOS CONTRA POSSÍVEIS DANOS DURANTE
OBRA/REFORMA

SALVABRAS

Especificações Técnicas:
Papelão Ondulado Papelão Ondulado face simples (Onda +
Base).
Aplicação
Proteção para superfícies durante a obra ou reforma.
Benefícios:
Baixo custo.

Código de Produto
P0109

P0108

P0107

P0106

P0105

Lona Plástica
PROTEÇÃO PARA PISO FEITO DE MATERIAL
100% RECICLÁVEL, SUSTENTÁVEL E COM QUALIDADE

SALVABRAS

Especificações Técnicas:
Lona Plástica preta – 100% produzido com material
reciclado;
Aplicação
Proteção resistente para superfícies durante a obra, reforma,
áreas externas principalmente.
Benefícios:
Material sustentável com qualidade;

Código de Produto
P0104

P0103

P0102

P0101

P0100 P099

SOLUÇÕES EM PROTEÇÃO

