
INFORMAÇÃO TÉCNICA

 

CONSIDERAÇÕES:  

Verniz baseado em resinas de emulsão acrílicas de 

com aditivos que lhe permitem repelir aderência de diversas substâncias

 

PROPRIEDADES:      

Excelente resistência à lavagem

Excelente resistência aos sais alcalinos

Excelente poder de penetrabilidade

Muito boa aderência 

Óptimo rendimento 

Fácil aplicação 

Secagem rápida 

 

UTILIZAÇÃO:           

Este verniz pode ser aplicado sobre pedra porosa, rebocos lisos ou

estanhados, fibrocimentos, betão, tintas lisas

finalidade de isolar, consolidar,

adesão de diversas substâncias

 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

 

- ASPECTO: Brilhante sedoso

- COR: Incolor 

- DENSIDADE A 25ºC: 1,0

- VISCOSIDADE DE FORNECIMENTO

- TEOR DE SÓLIDOS (em volume)

-PONTO DE INFLAMAÇÃO

-ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

50º C) fechadas. 
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resinas de emulsão acrílicas de elevada aderência, resistência e qualidade

com aditivos que lhe permitem repelir aderência de diversas substâncias. 

lavagem 

Excelente resistência aos sais alcalinos 

Excelente poder de penetrabilidade 

erniz pode ser aplicado sobre pedra porosa, rebocos lisos ou 

estanhados, fibrocimentos, betão, tintas lisas ou texturadas, massas decorativas, etc., 

de isolar, consolidar, proteger ou embelezar as superfícies em causa

adesão de diversas substâncias. 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: 

Brilhante sedoso 

1,00 +_ 0,05 

DE FORNECIMENTO: 45+_ 5 KU / 25º C 

TEOR DE SÓLIDOS (em volume): 20 +_ 2% 

PONTO DE INFLAMAÇÃO: > a 50º C 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM: 1 ano em embalagens de origem bem (a 
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elevada aderência, resistência e qualidade, 

 areados, estuques, 

ou texturadas, massas decorativas, etc., com a 

proteger ou embelezar as superfícies em causa e dificultar a 

(a temperaturas < a 
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CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

 

- DILUIÇÃO RECOMENDADA

1º demão 20-30 % com água limpa

2ª demão 10-15 % com água limpa   

 

- RENDIMENTO TEÓRICO

12-14 m2/Lt (variando com o tipo de superfície ou com

 

-TEMPO DE SECAGEM: 

2-4 horas (em condições normais de temperatura e humidade)

 

-PROCESSOS DE APLICAÇÃO

Trincha, Rolo ou Pistola. 

 

-ESQUEMA DE PINTURA: 

2 demãos 

 

-PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

As superfícies a envernizar devem estar bem secas, limpas e 
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CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO: 

DILUIÇÃO RECOMENDADA:  

30 % com água limpa 

15 % com água limpa    

RENDIMENTO TEÓRICO: 

Lt (variando com o tipo de superfície ou com o método de pintura)

4 horas (em condições normais de temperatura e humidade) 

PROCESSOS DE APLICAÇÃO: 

 

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES: 

As superfícies a envernizar devem estar bem secas, limpas e isentas de gordura.
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de pintura) 

sentas de gordura. 


