SPRAY VERNIZ QUADROS BRILHANTE

Código do produto: S91 0013

Descrição
Verniz de acabamento brilhante. Duradouro. Não amarelece. Secagem rápida. Sólido à luz e aos raios ultravioletas. Palidez
permanente. Protege a tinta contra a humidade, gorduras, pó e contaminações em geral. Elástico, não fissura.

Campos de Aplicação
Utiliza-se para envernizar quadros pintados a óleo ou acrílicos.

Dados Técnicos
Acabamento

Brilhante

Densidade (NP EN ISO 2811-1)

0,76 - 0,78 kg /l

Rendimento (UNE 48282)

400 ml: 0,8 - 1,2 m²

Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

Ao tato: 2 horas / Total: 24 horas

Apresentação

200 e 400 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 durante 3 minutos.
Não pulverizar sobre superfícies que estão pintadas com Laca de resina sintética.
Realizar testes para observar se o produto fornecido é adequado para a sua aplicação especifica.
Aplicar diretamente e em camadas finas, sobre as cores totalmente secas. Aplicar a uma distância de 20 cm da superfície a
proteger com movimentos de lado a lado, em camadas finas e rápidas, ultrapassando os limites da obra e cruzando
posteriormente no sentido vertical, a fim de distribuir uniformemente o Verniz Quadros por toda a superfície.
Não persistir em nenhuma zona, é preferível aplicar uma nova camada decorridas 24 horas ou quando estiver totalmente seco.
Sobre obras antigas:
No caso de obras deterioradas, que já tenham sido envernizadas e/ou acrescentadas diferentes camadas de tinta, dever-se-à
em primeiro lugar, proceder a uma limpeza a fundo e posteriormente restaurar o conjunto da superfície deteriorada.
Uma vez que a obra esteja em condições e totalmente seca, poderá aplicar-se uma camada de Verniz Quadros para alcançar as
propriedades, como se de uma obra nova se tratasse.
Este verniz é reversível, se desejar pode-se eliminar facilmente esfregando suavemente com um pano macio impregnado com
essência de petróleo ou essência de Terebintina, bem escorrido.
O ângulo ótico (redução de brilho) pode modificar o contraste e a profundidade dos objetos pintados.

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: 2015-10
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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