VERNIZ TITAN INTEMPÉRIE
Exterior - Brilhante

Código do produto: 039

Descrição
Verniz sintético brilhante duro e flexivel, de elevada resistência e extraordinária retenção de brilho. Contém filtros ultravioletas.
Baixo odor.

Campos de Aplicação
Alta proteção e decoração para todo o tipo de madeiras no exterior, em torres, chalets, refúgios, etc., em condições extremas
ou ambientes duros, tanto urbanos como rurais e de alta montanha.

Dados Técnicos
Natureza

Resinas sintéticas

Acabamento

Brilhante

Cor (EN ISO 11664-4)

Incolor

Densidade (NP EN ISO 2811-1)

0,92 - 0,94kg/l

Rendimento (UNE 48282)

13 - 16m2/l

Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

5 - 8 horas

Repintura 23ºC 60% HR (UNE 48283)

24 horas

Métodos de Aplicação

Trincha, rolo e pistola

Limpeza de Utensílios

Solvente sem cheiro ou Aguarrás Mineral

Condições de Aplicação, HR<80%

+10 - + 30 ºC

Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)

41 ºC

Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)

50 - 52 %

COV (NP EN ISO 11890-2)

2.004/42IIA (e) (500/400) Máx. COV 400 g/l.

Apresentação

4l, 1l, 750 ml, 500 ml, 375 ml, 250 ml e 125 ml.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na
secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização
RECOMENDAÇÕES GERAIS:
Agitar bem a embalagem e aplicar camadas finas, sobre superfícies bem lisas (lixadas), limpas e secas. Lixar suavemente entre
cada camada.
O conteúdo de humidade da madeira não deve superar os 12% em madeira dura e os 15% em madeira branda.
SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:
Lixar a madeira no sentido do veio, limpar a fundo, eliminar resinas ou secreções de resinas e rematar cantos vivos.
Para uma melhor proteção da madeira no exterior, aplicar uma camada de Titanxyl Proteção Total Ultra ou Titanxyl Lasur
Fundo Ultra, terminar com 2 ou 3 camadas de Verniz Titan Intempérie.
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Madeira resinosas ou tropicais: podem impedir a secagem. Lavar a fundo com Diluente Titan Yate para eliminar a resina.
Aplicar uma primeira camada numa superfície reduzida e observar. Se a exsudação de resina persistir, consultar o
departamento técnico, senão terminar com 2 ou 3 camadas de Verniz Titan Intempérie.
MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:
Quando os vernizes velhos são catalisáveis ou de poliuretano, é imprescindível lixar toda a superfície a fundo, para os eliminar
por completo.
Se só está ligeiramente desprendido ou fissurado, proceder como se segue:
Eliminar com raspador e lixar o verniz desprendido ou embranquecido. Impregnar com Titanxyl Proteção Total Ultra ou
Titanxyl Lasur Fundo, as zonas despidas de verniz para garantir a proteção, insistindo em juntas e fendas. Obtém melhores
resultados se lixar os vernizes velhos até matizar. Aplicar uma camada geral fina de Verniz Titan Intempérie. Deixar secar e
terminar como em madeira nova.
Nos casos em que previamente se tenha dado óleo de linhaça, eliminá-lo completamente com solvente, raspador, lixa, etc.
proceder depois como nas superfícies não preparadas.
Se decorreram mais de dois meses desde a aplicação da última camada de verniz, lixar até matizar, antes de envernizar de
novo.
MANUTENÇÃO DE SUPERFICIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:
Eliminar totalmente os vernizes velhos e proceder como em madeiras não envernizadas.

Precauções
Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de
Segurança.

Data de edição: 2017-08
Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição.
Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou
a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.
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