VERNIZ HOLANDÊS

Código do produto: 091 0012

Descrição
Verniz médium gorduroso para misturar com cores a óleo e como verniz de acabamento. Facilita secagem, vivacidade na cor,
brilho e transparência. Previne fissuras. Como verniz de acabamento recomenda-se diluir.

Campos de Aplicação
Misturado com cores a óleo, proporciona-lhes vivacidade de cor, maior rapidez de secagem, solidez, flexibilidade e brilho,
obtendo efeitos de grande transparência. Previne fissuras.
Diluído com Essência de Terebentina ou Essência de Petróleo, utiliza-se como verniz de acabamento de quadros,
produzindo acabamentos de elevada qualidade, ao estilo dos quadros flamengos.
Pode aplicar-se entre cada cor para se obter uma maior aderência (restaurações).
Se desejar pode-se adicionar uma pequena quantidade de Secante de Cobalto, ao objeto para que seque um pouco mais
rápido.

Dados Técnicos
Acabamento

Liquido transparente avermelhado. Brilhante

Densidade (NP EN ISO 2811-1)

0,83 - 0,89 kg /l

Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

1h - 1h30m

Métodos de Aplicação

Pincel ou trincha plana

Diluente

Essência de terebintina ou Essência de petróleo

Limpeza de Utensílios

Limpa Pinceís

Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)

41 ºC

Apresentação

100ml, 250ml e 1l.

Modo de utilização
RECOMENDAÇÕES GERAIS:
Agitar bem a embalagem.
Como verniz de acabamento, aplicar diluído e em camada fina, sobre as cores totalmente secas.
Misturado em cores a óleo, na proporção adequada, segundo o critério do artista. É totalmente solúvel. Quanto mais verniz se
adicionar à tinta a óleo, maior será a transparência, o brilho e a rapidez na secagem.

Precauções
Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de
Segurança.
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Data de edição: 2014-11
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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