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Descrição 

 
Verniz sintético formulado com resinas modificadas de alta qualidade para acabamento, proteção e decoração 
de madeira. Apresenta ótimo aspeto decorativo em três versões mate acetinado e brilhante com excelente 
resistência aos agentes atmosféricos e ao envelhecimento. 

Utilização 

 
Recomendado para decoração de todo tipo de madeira com resistência à exposição UV no exterior, de fácil 
aplicação em obra nova ou em repintura de substratos devidamente preparados. 

Características 

 

Cor: Incolor 

Aspecto da película seca: Acetinado / Cera / Brilhante 

Densidade (25ºC): 1,000 - 1,020 

Viscosidade (25ºC): 100 - 110 C Ford 4 

Teor em sólidos (peso): 50 ± 2 % 

Ponto de inflamação: ➢ 35o C 

Tempo de secagem (20º C):  
                                          Toque 
                                    Repintura 
                                            Final 

 
4 – 6 Horas 
16 Horas 
24 Horas mínimo 

 

Aplicação 

 

Preparação: 

Pintura de Raiz 
A madeira deve apresentar perfeitamente lixada e isenta de humidade, 
poeira, gordura ou outros contaminantes. 
Em caso de dúvidas consultar nossos Serviços Técnicos. 
 
Repintura 
A madeira já envernizada deve ser lixada, utilizar uma lixa fina e verificar a 
ausência de humidade, poeira, gordura ou outros contaminantes. 
Em caso de dúvida consultar nossos Serviços Técnicos. 

Processo de aplicação: 
O verniz sintético universal é de fácil aplicação com trincha, rolo ou 
imersão. 

Diluente de aplicação e lavagem de 
equipamento: 

Diluente Sintético Especial. 

Esquema de aplicação: 

Aplicar 2 demãos, a primeira com diluição de 10% e a segunda com apenas 
5% após 16 horas, lixando ligueiramente entre as mesmas. Caso a 
humidade relativa do ar se encontre acima de 75% aplicar a segunda demão 
somente após 48 horas.   

Intervalo entre demãos: 14 – 16 Horas no mínimo, com humidade relaiva do ar abaixo de 75%. 

Rendimento teórico: Aplicações normais de 45 a 50 micron devem apresentar um rendimento médio 
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de 6 a 10 m2 / litro por demão. O rendimento prático pode variar de acordo com o 
tipo de superfície, seu estado e tipo de aplicação. 

Condições ambientais 
de aplicação e secagem: 

A temperatura da superfície deve estar entre 15 e 30ºC e a humidade relativa 
atmosférica inferior a 75% para evitar o surgimento de BLUSHING (ASPETO 
LEITOSO). 

 

Estabilidade em armazém 

 
Máximo 12 meses em embalagens de origem, bem fechadas e armazenadas em local ventilado e apropriado, no interior 
e com temperaturas entre 10 e 35º C. 
 

Forma de fornecimento 

  
Embalagens de 1, 5 e 20 litros. 
 

Segurança e ambiente 

 
Consultar a Ficha de Segurança 
 
 

Evitar o contacto com os olhos e a pele. Utilizar Equipamento de Protecção Individual apropriados. 
Em caso de contacto com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Consultar o médico, de imediato. 
Manter fora do alcance das crianças. 
Utilizar em locais bem ventilados.  
Não deitar os resíduos em esgotos ou cursos de água. 

 


