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Verniz formulado com base em dispersões acrílicas especiais.  

Produto indicado para o envernizamento de madeiras em interior (portas, armários, mobiliário, rodapés, entre outros). 

Elevada retenção de brilho; 

Boa dureza e elasticidade; 

Ausência de cheiro e fácil aplicação. 

 

Cor: Incolor 

Aspeto: Brilhante, ½ brilho e mate 

Densidade (23ºC): 1,04 ± 0,02 (brilhante)  

Viscosidade (23ºC): 1300 ± 300 mPa.s (brilhante)   

Rendimento Teórico: 12 ± 2 m² / Litro / Demão (30µm)  

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação. 

Isento de Poeiras: 30 minutos          Manipulável: 4 horas          Duro: 24 horas 

Limite UE (Cat. A/e): 130 g/l (2010)        Contém no máximo: 2,4 g/l COV 

Preparação da Superfície:  

De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. Em madeiras já 

envernizadas ou pintada recomenda-se uma lixagem prévia com folha fina antes de aplicar o verniz. 

Processo de Aplicação: 

Trincha, rolo ou pistola convencional. Homogeneizar bem o verniz antes de iniciar a aplicação. Aplicar duas a três demãos 

cruzadas com intervalo de 4 horas entre as mesmas, alisando sempre no sentido dos veios da madeira. A primeira demão 

pode ser substituída por uma demão de Tapa Poros Aquoso (S0881-L). Para um acabamento ainda mais perfeito, 

recomenda-se uma ligeira lixagem entre demãos. 

Diluição: 1ª Demão: máximo 5% de água          Demãos seguintes: Sem diluição  

Diluente Recomendado/Limpeza: Água 

Nota: Não aplicar o verniz a temperatura inferior a 5ºC ou superior a 35ºC, quando haja previsão ou chuva nos dias seguintes 

à aplicação do verniz. 

Usar luvas, óculos e vestuário de proteção. Manter fora do alcance das crianças.  

1 L, 5 L e 15 L 

Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto. 
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