VERNIZ TITANLUX ASPETO CRISTAL
Interior. Exterior. Brilhante

Código do produto: 04C

Descrição
Verniz de dois componentes à base de Poliol Acrílico com elevado grau de reticulação e isocianato alifático. De elevada dureza
e elasticidade, excelente retenção de brilho e resistência à intempérie, ao desgaste, à lavagem e a aos agentes químicos
(gorduras, gasolina, etc.). Não amarelece.

Campos de Aplicação
Interiores e exteriores. Ideal para protecção de superfícies de madeiras nobres e exóticas (Cidreira, Pinho, Iroco, Teca), cortiça,
etc., em condições de elevado desgaste, ou onde se necessite conservar um aspecto impecável (barras de bar, lambris,
bancadas, varandas, cadeiras, mesas, etc.).
Também pode ser utilizado sobre fibra de vidro, pedra e cerâmicas porosas.

Dados Técnicos
Natureza

Poliol Acrílico e Isocianato Alifático

Acabamento

Brilhante

Cor (EN ISO 11664-4)

Incolor

Densidade (NP EN ISO 2811-1)

0,95-1,00 Kg/l

Rendimento (UNE 48282)

11 - 15 m2/l

Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

5 -7 Horas

Repintura 23ºC 60% HR (UNE 48283)

18-24 horas

Proporção da Mistura

Base: 4 partes, Endurecedor: 1 parte

Vida da Mistura a 23ºC

4-8 Horas

Métodos de Aplicação

Trincha, rolo e pistola

Limpeza de Utensílios

Diluente TITAN Yate

Condições de Aplicação, HR<80%

+10 - + 30 ºC

Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)

38, 5 ºC

Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)

43 - 45 %

COV (NP EN ISO 11890-2)

2.004/42IIA (j) (550/500) Máx. COVs 500 g/l

Apresentação

750 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.
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As superfícies a envernizar devem estar limpas, secas e preparadas adequadamente.
O conteúdo da humidade da madeira no exterior não deve ultrapassar os 12% em madeira dura e os 15% em madeira branda.
Madeiras Resinosas e exóticas (Cidreira, Pinho, Iroco, Teca, etc.): lavar a fundo com Diluente TITAN Yate para
eliminar a resina. Aplicar uma primeira camada numa superfície pequena e observar. Se a exsudação da resina persistir,
consultar o serviço técnico, senão terminar com 2-3 camadas de Verniz Titanlux Aspecto Cristal.
SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:
Lixar a madeira no sentido dos veios, limpar a fundo, eliminar resinas ou secreções de resinas e rematar cantos vivos.
Em interiores: na maioria dos casos 2 camadas serão suficientes.
Em Exteriores: 3 camadas de Verniz Titanlux Aspecto Cristal.
A secagem entre camadas deve ser de 12-24 Horas. Lixar até matizar entre cada camada.
MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:
Limpar, lixar com suavidade e envernizar directamente.
MANUTENÇÃO DE SUPERFICIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:
Eliminar totalmente o verniz e proceder como em superfícies não preparadas.

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

Data de edição: 2014-09
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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