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Descrição 
 
Verniz de acabamento de alto enchimento e brilho para madeiras e mdf. Este produto têm uma alta performance de 
envernização em mobiliário e carpintaria marítima. Bom rendimento, fácil aplicabilidade. Secagem rápida, resistência 
aos UV´s 

Utilização 
 
Para utilização em acabamentos nas carpintarias de mobiliário e indústrias marítimas de madeira. 

Características 
 

Cor: Transparente / Branco / Cores 

Aspecto da película seca: Mate/ Acetinado/ Brilhante 

Densidade (25ºC): 1,150 - 1,200 

Viscosidade (25ºC): 30 – 60 cf4 

Teor em sólidos (peso): 39 ± 2 % 

Ponto de inflamação: > 31º C 

Tempo de secagem (20º C): 
                                           Toque 
                                     Repintura 
                                             
                              

 
40 min 
6 a 12 Horas 
 

 

Aplicação 
 

Preparação: 

Pintura de Raiz / Repintura 
As madeiras devem estar bem secas e isentas de gorduras e de poeiras. Em 
madeiras novas, aplicar 1 ou 2 demão de Tapaporos Poliuretano 2K, de acordo 
com o enchimento pretendido. Proceder à lixagem do Tapaporos Poliuretano 2K. 
Aplicar se necessário uma camada de Subcapa Poliuretano 2K, no acabamento 
final utilizar o verniz Poliuretano 2K. Em madeiras que já tenham sido 
envernizadas, com um verniz do mesmo género, lixar previamente com uma lixa 
muito fina para despolir o verniz antigo e proceder a aplicação do Verniz 
Poliuretano 2K. Aplicar o produto com pistola, rolo ou trincha. 

Processo de aplicação: Mexer bem a tinta para perfeita homogeneização. Catalisar com o catalisador 
para verniz 2 K na proporção de 2:1 

Diluente de aplicação e lavagem de 
equipamento: Diluente Indústrial 

Esquema de aplicação: É recomendada a aplicação de 1 a 3 demãos diluída a 10%. 

Intervalo entre demãos: 60 min 

Rendimento teórico: 
Em condições normais o rendimento teórico é de 6 a 10 m2 / litro por demão com 
espessura de 40 – 60 microns. O rendimento prático pode variar de acordo com 
o tipo de superfície, o seu estado e tipo de aplicação. 
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Condições ambientais 
de aplicação e secagem: 

A temperatura da superfície deve estar entre 10 e 30ºC e a humidade relativa 
atmosférica inferior a 80%. 

 

Estabilidade em armazém 
 
Máximo 12 meses em embalagens de origem, bem fechadas e armazenadas em local ventilado, 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. 

 


