
   

Polimento 
de concreto 
durável 

  

HiPERFLOOR™ é um sistema 
completo de acabamento de 
superfície de concreto e uma marca 
de produtos Husqvarna. O sistema 
HiPERFLOOR™ destaca a beleza, a 
força e resistência à abrasão de pisos 
de concreto, ao mesmo tempo que 
reduz a manutenção e os custos. O 
HiPERFLOOR™ pode transformar 
radicalmente uma ampla gama de 
pisos de concreto novos e antigos. 
Com o HiPERFLOOR™, a Husqvarna 
oferece resultados de primeira classe 
a partir de uma marca premium com 
serviço premium. 

 
ACABAMENTO PREMIUM 

Um acabamento decorativo de alto brilho 
para pisos agregados expostos. O 
Acabamento Premium HiPERFLOOR™ é 
uma aplicação interna para showrooms, 
imóveis luxuosos e áreas onde as 
propriedades estéticas que incluem o 
nivelamento e refletividade do piso são 
prioridades absolutas. Além de um piso 
refletivo e decorativo, a funcionalidade, a 
facilidade de limpeza e o baixo custo de 
manutenção são alguns dos muitos 
benefícios do sistema de Acabamento 
Premium HiPERFLOOR™. 
 

  

Benefícios: 
-  Acabamento refletor e decorativo 
-  Nivelamento do piso 
-  Alta qualidade e durabilidade extremas 
-  Higiênico e fácil de limpar 
-  Excepcionalmente resistente à abrasão 

  



Processo do ACABAMENTO PREMIUM: 

 

1. Desbaste amplo do concreto com diamantes de granulometria de 20 ou 30 para expor o agregado (um conjunto 

completo de diamantes deve ser usado para obter um piso plano). A seleção adequada de liga metálica é 
fundamental para garantir os custos econômicos de ferramentas de diamante e a produtividade do trabalho. O 
desbaste a úmido também pode ser adequado. 
 

2. Remova os riscos da primeiro etapa com diamantes com granulometria de 60 (novamente um conjunto completo 

deve ser usado). Se o concreto parece ter mais sulcos do que o normal, você pode encher as fissuras nesta 
etapa com diamantes com granulometria de 60 (o processo de enchimento das fissuras é explicado na etapa 3) e 
isso garantirá que todos os sulcos sejam preenchidos quando você tiver completado a etapa 3 com os diamantes 
com granulometria de 120. 
 

3. Remova os riscos da segunda etapa com um meio conjunto de diamantes com granulometria de 120 e combine o 

processo de desbaste com o composto de enchimento GM3000 da seguinte forma: 
Combine o processo de desbaste com o composto de enchimento GM3000 da seguinte forma: 
 

I. Molhe o concreto para remover a ‘sucção’/absorção do piso de concreto. 
II.  Aplique o GM3000 no chão usando uma vassoura. O uso aproximado deve ser de 5 litros para 25 m2 Comece 

com 5-10 metros lineares somente na frente do equipamento de desbaste para evitar que o GM3000 seque. 
III.  Enquanto estiver molhado, utilize a ferramenta com diamantes de granulometria de 120 pela superfície molhada 

com o GM3000. Quando utilizar o Husqvarna PG 680 ou o PG 820, regule as cabeças na direção oposta e com a 
Velocidade do Disco regulada em 5 e a Velocidade da Cabeça em 5-7. O GM3000 se combinará com a poeira 
criada pelos diamantes de granulometria de 120 e será forçado nos sulcos criados por bolhas de ar e agregados 
extraídos. 

IV.  Desbaste a velocidade do operador para remover todos os resíduos remanescentes do GM3000. O piso ficará 
com a aparência um pouco ‘azul’ depois de completar uma área. Ao usar o GM3000, trabalhe em áreas de 5-10 
m2 até que o processo tenha sido estabelecido, então deixe secar antes de continuar com a etapa 4. 
 

4. Aplique Hiperhard livremente com uma vassoura macia ou com o pulverizador. Se utilizar a pulverização, 

certifique-se de dar continuidade com uma vassoura para trabalhar o produto nos sulcos do concreto. Aplique o 
Hiperhard livremente para que o concreto esteja saturado, mas sem formar poças. 
O uso aproximado deve ser de 5 litros para 25 m2. 
-  Uma vez que o Hiperhard tenha secado, uma segunda camada pode ser necessária se o concreto for muito 

macio e ainda estiver absorvente. Mais uma vez, espalhe qualquer poça usando uma vassoura macia. Ao 
aplicar uma camada em concreto duro ou duas camadas em concreto poroso, o piso deve manter uma 
aparência úmida/molhada durante 15-20 minutos após a aplicação do HiperHard. Se este não for o caso, outra 
camada é necessária. 

-  Permita que o Hiperhard seque completamente antes de passar para a próxima etapa. Recomenda-se um 
período de 6 a 12 horas no mínimo para garantir uma cura máxima do produto Hiperhard. O tempo de cura irá 
variar significativamente em temperaturas extremas – em ambientes frios levará mais tempo e em ambientes 
mais quentes será mais curto. 

 
Nota: Recomendamos a aplicação do Hiperhard após a etapa final da liga metálica, pois o concreto está mais poroso após os 
diamantes de liga de metal. O Hiperhard penetrará melhor no concreto seguindo a etapa da liga metálica. Isso garantirá que 
uma superfície mais dura seja alcançada. 

 
Nota: Não recomendamos a remoção do excesso molhado do endurecedor com um rodo ou esfregão assim que ele começa a 
gelificar. Para a máxima saturação e endurecimento da superfície do concreto, recomenda-se deixar o endurecedor em contato 
com o concreto até que esteja completamente seco. 

 

5. Remova o excesso de Hiperhard curado/seco com as ferramentas de liga de resina P1242 com granulometria de 

50 
-  Aplique uma camada fina de Hiperhard com um aplicador de microfibra a cerca de 2-5 metros à frente da 

máquina, garantindo que o Hiperhard seco tenha mudado para um estado semelhante a gel. Isso não apenas 
tornará a resina P1242 com granulometria de 50 mais agressiva, mas, ao reativar qualquer excesso de 
Hiperhard, minimizará a possibilidade de cobertura curada do Hiperhard sobre os riscos de liga metálica com 
granulometria de 120 que devem ser removidos. Para realçar a qualidade final do brilho, o mesmo processo 
também pode ser feito antes das ferramentas de liga de resina P1243 com granulometria de 100 na etapa 4. 

-  Se esta camada fina estiver muito molhada durante o desbaste, pode haver desgaste excessivo das almofadas 
de polimento de liga de resina. 

Certifique-se de que qualquer excesso do Hiperhard seja removido completamente. Em seu estado não reagido, o 
excesso seco de Hiperhard pode causar os seguintes problemas se deixado no piso: 

-  Irá criar manchas de cor marrom/escuras e inestéticas no chão, quando polidas com almofadas de polimento 
de resina seca. 

-  Se entrar em contato com a água, ela será reativada e ficará muito escorregadia. 
-  Isso causará manchas ou embaçamentos no produto acabado, pois o Hiperhard não polirá na mesma 

qualidade do concreto mais duro. 
Se o uso das ferramentas de liga de resina P1242 com granulometria de 50 não for bem sucedido na remoção do 
excesso de Hiperhard (caso o Hiperhard acabe secando/curando na superfície), use as almofadas de polimento de 
resina P1183 com granulometria de 100 em um desbaste semiúmido com água. 
Em seguida, avance para a etapa 6 com as almofadas de polimento de piso de resina P1243 com granulometria de 
100. 
  



ACABAMENTO PREMIUM 
Passo a passo: 

 
DESBASTE TRATAMENTO 

QUÍMICO 
POLIMENTO TRATAMENTO 

DE 
ACABAMENTO 

 

 

Acabamento Premium:  M = ligação de metal 
 GM = GM 3000 
 HH = Hiperhard 
 R = Ligação de resina 
 HG = Selante Penetrante Hiperguard 

 
Nota: Em caso de polimento de concreto, não recomendamos desbaste superior a ferramentas de liga de metal com 
granulometria de 120. 

 
-  O cruzamento da ligação de metal com a liga de resina é a etapa mais importante do processo de polimento, 

no que diz respeito à remoção de riscos. Quanto mais tempo os diamantes de liga de metal forem usados, 
maiores serão as chances de riscos no piso na etapa de liga metálica (em oposição ao abrasivo de diamante 
na etapa de liga de metal). 

-  As almofadas de diamante de liga de resina (geralmente) têm taxas de produção significativamente mais altas 
do que as ferramentas de liga de metal. Quanto mais cedo você começar com os diamantes de liga de resina, 
mais eficiente será a taxa de produção. 

 
Nota: Nós não recomendamos o uso de ferramentas de diamante de liga de metal depois do Hiperhard ter sido aplicado: 

 
-  O uso de ferramentas de liga de metal pode remover muito da superfície adensada, deixando um resultado 

final inconsistente. 
-  As ferramentas de liga de metal são mais agressivas que as ferramentas de liga de resina e podem criar novos 

sulcos/cavidades na superfície. 
 
Se o piso não adquirir um brilho/tom consistente após a conclusão da etapa 5, uma camada fina ou ‘extra’ de Hiperhard 
pode ser aplicada ao piso usando um aplicador de microfibras. Essa camada deve ser suficiente apenas para molhar a 
superfície uniformemente, sem encharcar. Deixe a camada de realce secar antes de continuar. 

 

6. Continue o processo de polimento com as almofadas de polimento de piso de resina P1243 com granulometria 

de 100. 
-  Pode-se aplicar uma camada fina de Hiperhard com um aplicador de microfibra de cerca de 2-5 metros na 

frente da máquina para aumentar os níveis finais de brilho. 
 

7. Continue o processo de polimento com as almofadas de polimento de piso de resina P1244 com granulometria 

de 200. 
- Nenhum benefício significativo será obtido com a aplicação de uma camada extra de Hiperhard após essa 

etapa. 
 

8.  Continue o processo de polimento com as almofadas de polimento de piso de resina P1245 com granulometria 

de 400. 
- Você irá notar o surgimento de uma luz reflexiva nesta fase 
 

9. Continue o processo de polimento com as almofadas de polimento de piso de resina P1246 com granulometria 

de 800. 
 

10. Continue o processo de polimento com as almofadas de polimento de piso de resina P1247 com granulometria 

de 1500. 
 

11. Continue o processo de polimento com as almofadas de polimento de piso de resina P1248 com granulometria 

de 3000. 
 
Nota: Não recomendamos o uso de ferramentas de diamante de liga de resina P1248 com granulometria de 3000 em áreas de 
tráfego intenso ou perto de portas que se conectam a uma área externa. Quando o piso está molhado ou sujo, estas áreas 
podem ficar escorregadias. O uso das ferramentas P1248 com granulometria de 3000 seria apenas para o acabamento do piso 
do showroom. 

 

12. Aplique de 2-3 camadas de selante penetrante Hiperguard Premium Enhance usando uma vassoura de 

microfibra, deixando que seque por um tempo entre as camadas. O piso deve estar totalmente saturado, mas 
sem excesso para garantir que todos os poros estejam preenchidos. O uso do Hiperguard é altamente 
recomendado para evitar que contaminantes manchem o piso. No entanto, em algumas circunstâncias, e mais 
ainda com o reparo de superfícies anteriormente altamente contaminadas, o Hiperguard mostrará manchas 
anteriores sob a superfície devido aos poros de concreto que já contêm contaminantes. 
 

13. Deixe curar completamente por pelo menos uma hora ou até estar seco e, em seguida, aplique o selante 

Hiperguard residual com as almofadas de polimento de nylon. 
 
Nota: A superfície pode ser desbastada e polida para adequar a diferentes níveis de agregados expostos e agregados não 
expostos e a altos ou baixos níveis de brilho, adicionando ou omitindo etapas.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O HiPERFLOOR™ é um sistema completo de 
acabamento de superfície de concreto e uma 
marca de produto Husqvarna. 
 
 
O sistema HiPERFLOOR™ destaca a beleza, a 
força e resistência à abrasão de pisos de 
concreto, ao mesmo tempo que reduz a 
manutenção e os custos. 
 
 
O HiPERFLOOR™ pode transformar radicalmente 
uma ampla gama de pisos de concreto novos e 
antigos. 
 
 
Com o HiPERFLOOR™, a Husqvarna oferece 
resultados de primeira classe a partir de uma 
marca premium com serviço premium. 

 
 
 
 
 
 

 


