VERNIZ CORANTE TITANLUX AQUOSO
Interiores. Brilhante

Código do produto: 04E

Descrição
Verniz Corante à base de água brilhante de elevada dureza, resistência e elasticidade.

Campos de Aplicação
Para colorir, envernizar, restaurar e embelezar toda a gama de construções de madeira interior: móveis, portas, armários, etc.

Dados Técnicos
Natureza

Poliuretano

Acabamento

Brilhante

Cor (EN ISO 11664-4)

Incolor e gama de cores

Densidade (NP EN ISO 2811-1)

1,05 - 1,08 kg/l

Rendimento (UNE 48282)

10 - 16 m2/l

Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

30 - 60 minutos

Repintura 23ºC 60% HR (UNE 48283)

4 - 6 horas

Métodos de Aplicação

Trincha

Diluição

5-10% (1ª Demão, madeira sem envernizar)

Diluente

Água

Limpeza de Utensílios

Água

Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)

27 - 30%

COV (NP EN ISO 11890-2)

2.004/42IIA (e) (150/130) Máx. COV 65 g/l.

Apresentação

500ml

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), desengorduradas, limpas e secas,
diluindo quando necessário. Lixar suavemente entre camadas para conseguir obter um acabamento perfeito.
Para madeiras resinosas ou tropicais: Consultar o Departamento Técnico.
SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:
Aplicar 3 camadas, lixando cuidadosamente a madeira no sentido dos veios entre cada camada, eliminando o pó de cada vez.
A tonalidade, intensidade da cor e grau de brilho final, dependem do: tipo, cor e espessura da madeira assim como do número
de camadas aplicadas.
MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

1

Limpar, lixar com suavidade e envernizar directamente.
Restauração de móveis: devem eliminar-se totalmente as ceras, parafinas e os vernizes frágeis e resinosos (charol, copal),
etc. Quanto mais porosa e absorvente for a madeira, tanto mais sobressaem os veios ao aplicar o Verniz Corante Titanlux
Aquoso e que ficam mais escuros. Se pretender diminuir os contrastes e obter tonalidades mais suaves e uniformes, deve
aplicar uma primeira camada de Verniz Corante Titanlux Aquoso Incolor Brilhante. Obtém-se tonalidades mais escuras
aplicando mais camadas da mesma cor já aplicada. Se com a primeira camada se obtém a tonalidade desejada e se pretender
obter um acabamento mais brilhante, aplicar no mínimo duas camadas de Verniz Tinte Titanlux Aquoso Incolor. O aspecto
encerado consegue-se dando uma camada fina de Verniz Corante Titanlux Deco.
MANUTENÇÃO DE SUPERFICIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:
Se estão em mau estado ou encerados, eliminá-los totalmente e proceder como em superfícies não envernizadas.

Precauções
Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de
Segurança.
Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0⁰.

Data de edição: 2015-03
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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