VERNIZ MARINHO TITAN YATE
Brilhante

Código do produto: 045

Descrição
Verniz alquídico de fácil aplicação com filtros ultravioletas. Maior resistência em ambientes marinhos e de água doce.
Seca por oxidação. Duro e elástico, resistente ao desgaste. Grande retenção de brilho.

Campos de Aplicação
Para o envernizamento da madeira em embarcações recreativas, de pesca e outras construções em zonas costeiras ou em
ambientes muito húmidos.

Dados Técnicos
Natureza

Alquídica

Acabamento

Brilhante

Cor (EN ISO 11664-4)

Incolor

Densidade (NP EN ISO 2811-1)

0,92 - 0,94 Kg/l

Rendimento (UNE 48282)

14 - 18 m2/l

Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

6-7h

Repintura 23ºC 60% HR (UNE 48283)

24 h

Métodos de Aplicação

Pistola ar, Rolo, Trincha

Diluição

Pistola ar: 20 - 30 % / Rolo: max 3% / Trincha: max 3 %

Diluente

Solvente Sintéticos e Oleosos ou Aguarrás Mineral

Limpeza de Utensílios

Solvente Sintéticos e Oleosos ou Aguarrás Mineral

Espessura Recomendada (NP EN ISO
2808)

75 - 100 µ de película seca

Condições de Aplicação, HR<80%

+10 ºC - +30 ºC

Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)

43 ºC

Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)

57 - 59 %

Apresentação

4 l ,750ml e 375 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. A superfície deve estar lixada, limpa, secas e isenta de sal (lavada). Não envernizar com sol direto,
nem com orvalho.
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Aplicar em camadas finas e lixar 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
maior proteção da madeira no exterior, aplicar Titanxyl Proteção Total Ultra ou Titanxyl Lasur Fundo Ultra, terminando
com 2 ou 3 camadas de Verniz Marinho Titan Yate.
Madeiras resinosas e 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 persiste, consultar o Departamento
Técnico, senão terminar com 2 ou 3 camadas de Verniz Marinho Titan Yate.
MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:
Se os vernizes velhos estão catalisados ou são de poliuretano, é imprescindível lixar toda a superfície a fundo, para os eliminar
por completo.
Se só estão ligeiramente desprendidos ou fissurados, proceder como se segue:
Eliminar com raspador e lixar o verniz solto ou esbranquiçado. Impregnar com Titanxyl Proteção Total Ultra ou Titanxyl
Lasur Fundo Ultra, as zonas sem verniz para garantir a proteção, insistindo nas juntas e fendas. Obtém melhores resultados
se lixar os vernizes velhos até à matiz. Aplicar uma camada geral fina de Verniz Marinho Titan Yate. Deixar secar e terminar
como na madeira nova.
Nos casos onde se aplicou previamente o óleo de linhaça, eliminá-lo por completo com solvente, raspador, lixa, etc.
procedendo depois como nas superfícies não preparadas.
Se decorreram mais de dois meses desde a aplicação da última camada de verniz, lixar até à matiz, antes de voltar a
envernizar.
MANUTENÇÃO DE SUPERFICIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:
Eliminar totalmente e proceder como nas superficies não preparadas.

Precauções
Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de
Segurança.
Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses
na embalagem original fechada.
Gestão de resíduos:
Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no
centro de reciclagem mais próximo.
Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras.
Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2015-02
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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