VERNIZ EFEITOS VELATURAS TINTORETTO
Interiores. Mate

Código do produto: 148

Descrição
Verniz aquoso para aplicação tipo patine. Decoração interior de superfícies pintadas, como paredes, muros, colunas, etc. onde
se pretenda obter um aspeto cromático e decorativo em forma de velaturas, com múltiplas possibilidades criativas. Produto
recomendado para ser aplicado sobre Estuco à la Antica, e Plástico Picados A-7, em forma de patine e obter um aspeto
singular tipo antigo, rustico, etc.

Dados Técnicos
Natureza

Vinil Veova

Acabamento

Mate

Cor (EN ISO 11664-4)

Incolor. Semi transparente (base para colorir)

Densidade (NP EN ISO 2811-1)

1,0 - 1,10 kg./l

Rendimento (UNE 48282)

12 - 17 m2/l

Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

1 - 2 Horas

Repintura 23ºC 60% HR (UNE 48283)

24 horas

Métodos de Aplicação

Trincha, rolo, esponja, trapo, etc.

Diluente

Água

Condições de Aplicação, HR<80%

+10 ºC - +30 ºC

Coloração

Corante Universal TITAN e Corante Aquoso Profissional

Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)

11 - 12 %

COV (NP EN ISO 11890-2)

2004/42/IIA (a) (75/30) Máx. COV 5g/l

Apresentação

1l

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.
As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.
Adicionar o Corante Universal TITAN ou Corante Aquoso Profissional da cor escolhido, e misturar com o Verniz Efeitos
Velaturas até obter o tom desejado, é conveniente preparar toda a mistura necessária de uma só vez. Repartir a mistura
preparada com um rolo ou trincha, por partes em superfícies pequenas, e imediatamente proceder à realização do acabamento
escolhido utilizando os utensílios apropriados, como trapos, luvas, talocha, rolos especiais, espátula, etc.
Os efeitos que se podem conseguir, são contrastes de cor do fundo e a cor semi-transparente aplicada.
Podem-se fazer aplicações de estarcidos mediante moldes, e obter uma variedade de efeitos.
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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: 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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