
 

INFORMAÇÃO TÉCNICA

 

CONSIDERAÇÕES:  

Vernize baseados em resinas de emulsão acrílicas de elevada aderência, resistência e 

qualidade. 

 

PROPRIEDADES:      

Boa resistência ao amarelecimento

Boa resistência ao desgaste

Boa resistência aos detergentes

Boa resistência ao calor, com acção retardadora de fogo

Boa elasticidade  

Fácil aplicação 

Bom poder de lixagem 

Isento de cheiro 

Produto ecológico 

 

UTILIZAÇÃO:           

Especialmente indicados no envernizamento de móveis, madeiras de todos os tipos 

usadas em decoração, incluindo as de soalho e no restauro de mobiliário encerado ou 

acabado com produtos sintéticos e sendo especialmente recomendado pelas suas 

características retardadoras de fogo para estabelecimentos públicos.

 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO :

 

- ASPECTO : Liso ( Brilhante, Acetinado ou Mate )

- COR : Incolor 

- DENSIDADE A  25º C :

- VISCOSIDADE A 25ºC :
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INFORMAÇÃO TÉCNICA 

Vernize baseados em resinas de emulsão acrílicas de elevada aderência, resistência e 

Boa resistência ao amarelecimento 

Boa resistência ao desgaste 

Boa resistência aos detergentes 

resistência ao calor, com acção retardadora de fogo 

Especialmente indicados no envernizamento de móveis, madeiras de todos os tipos 

ecoração, incluindo as de soalho e no restauro de mobiliário encerado ou 

acabado com produtos sintéticos e sendo especialmente recomendado pelas suas 

características retardadoras de fogo para estabelecimentos públicos.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO : 

Liso ( Brilhante, Acetinado ou Mate ) 

DENSIDADE A  25º C : 1,05 +_ 0,05 

VISCOSIDADE A 25ºC : 40 +_ 5KU 
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Especialmente indicados no envernizamento de móveis, madeiras de todos os tipos 

ecoração, incluindo as de soalho e no restauro de mobiliário encerado ou 

acabado com produtos sintéticos e sendo especialmente recomendado pelas suas 

características retardadoras de fogo para estabelecimentos públicos. 



 

- TEOR DE SÓLIDOS (em volume) :

-PONTO DE INFLAMAÇÃO :

-ESTABILIDADE EM ARMAZÉM :

temperaturas < a 50º C) fechadas.

 

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO :

 

- DILUIÇÃO RECOMENDADA :

1ªdemão 10 - 15 % com água limpa

2ª e 3ª demãos 5 - 10 % com água limpa

 

- RENDIMENTO TEÓRICO :

12 -15 mt2/Lt (variando com o

 

-TEMPO DE SECAGEM :

30 min. -1 hora (em condições normais de temperatura e humidade)

 

-PROCESSOS DE APLICAÇÃO :

Trincha, Rolo ou Pistola. 

 

-ESQUEMA DE PINTURA :

2 ou 3 demãos 

 

-PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES :

As superfícies a aplicar devem estar bem lixadas, limpas, isentas de humidade ou 

poeiras. 
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TEOR DE SÓLIDOS (em volume) : 28 +_ 2% 

PONTO DE INFLAMAÇÃO : > a 50º C 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM : 1 ano em embalagens de origem bem (a 

temperaturas < a 50º C) fechadas. 

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO : 

DILUIÇÃO RECOMENDADA :  

15 % com água limpa 

10 % com água limpa 

RENDIMENTO TEÓRICO : 

15 mt2/Lt (variando com o tipo de madeira ou o método de aplicação)

TEMPO DE SECAGEM : 

1 hora (em condições normais de temperatura e humidade)

PROCESSOS DE APLICAÇÃO : 

 

ESQUEMA DE PINTURA : 

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES : 

rfícies a aplicar devem estar bem lixadas, limpas, isentas de humidade ou 
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1 ano em embalagens de origem bem (a 

tipo de madeira ou o método de aplicação) 

1 hora (em condições normais de temperatura e humidade) 

rfícies a aplicar devem estar bem lixadas, limpas, isentas de humidade ou 


