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Verniz formulado com resinas alquídicas, resinas alquídicas modificadas com uretano e pigmentos inorgânicos. 

Indicado para a proteção e decoração de madeiras interiores (portas, janelas, móveis, entre outros) e exteriores (caixilharias, 

varandas, casas de madeira, entre outros). 

Boa resistência à intempérie e raios ultravioleta; 

Excelente aspeto decorativo; 

Repelente à água; 

Boa lacagem; 

Flexível e fácil aplicação. 

 

Cor: Catálogo 

Aspeto: Acetinado 

Densidade (23ºC): 0,97 ± 0,02   

Viscosidade (23ºC): 90’’ ± 10’’ Ford IV 

Rendimento Teórico: 10 - 12 m² / Litro / Demão 

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

Isento de poeiras: 1 hora          Duro: 24 horas 

Limite EU (Cat. A/e): 400 g/l (2010)          Contém no máximo: 400 g/l COV

Preparação da Superfície: As superfícies devem estar limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. Em madeiras 

já envernizadas ou pintadas recomenda-se uma lixagem, raspagem ou “quima” para remover o revestimento existente e 

permitir a penetração do verniz Sildex Low Voc. No caso de madeiras muito resinosas, aconselha-se uma lavagem previa com 

Diluente Celuloso (S2501-L). Se a madeira estiver contaminada por fungos e caruncho, deve ser dada uma demão de 

Imunizador para Madeira Incolor (S1141-L) antes de aplicar o verniz Sildex Low Voc. 

Processo de Aplicação: Trincha, rolo ou pistola. Homogeneizar bem antes de iniciar a aplicação. Aplicar duas demãos com 

intervalo de 5 a 7 horas, alisando sempre no sentido dos veios da madeira. Entre demãos é aconselhável proceder a uma 

ligeira lixagem com lixa de grão fino para melhorar o acabamento. 

Diluição: Sem diluição          Diluente Limpeza: Diluente Sintético (S2621-L) 

Nota: Em madeiras exteriores aconselha-se a aplicação de verniz Sildex corado devido à sua maior resistência relativamente 

ao verniz Sildex incolor. 

Manter fora do alcance das crianças. Usar luvas, óculos e vestuário de proteção.  Aplicar em locais devidamente arejados. 

¼ L, 1 L, 5 L e 20 L

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto. 

 

C
O
N
S
T
R
U
Ç
Ã
O
 
C
I
V
I
L
 
 


