VERNIZ CERA ECOLÓGICO
Interior - Exterior. Acetinado

Código do produto: V38

Descrição
Verniz alquídico incolor de aspeto encerado para a proteção e alta decoração de toda a gama de construções de madeira em
interiores e exteriores. Confere à madeira um acabamento acetinado de grande riqueza e tato sedoso. Secagem rápida, não
escorre nem salpica. Duro e flexível. Contêm estabilizantes especiais, para uma longa resistência e durabilidade. Inodoro.

Dados Técnicos
Natureza

Alquídica uretanada

Acabamento

Acetinado

Cor (EN ISO 11664-4)

Incolor

Densidade (NP EN ISO 2811-1)

1,03 - 1,05 kg/l

Rendimento (UNE 48282)

10 - 12 m2/l

Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

3 - 4 horas

Repintura 23ºC 60% HR (UNE 48283)

24 horas

Métodos de Aplicação

Trincha, Rolo e Pistola

Diluição

Trincha: 5% (1ª camada, madeira sem verniz), Rolo: 5%, Pistola: 10%

Diluente

Água

Limpeza de Utensílios

Água

Condições de Aplicação, HR<80%

+ 10ºC - +30ºC. Não aplicar com previsão de chuva nas próximas horas

Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)

35 - 37%

COV (NP EN ISO 11890-2)

2004/42IIA (e) (150/130) Máx. COV 44 g/l

Apresentação

2,5l, 500ml e 250ml

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 em camadas finas, sobre superfícies bem lisas (lixadas), limpas e secas, diluindo quando
necessário.
SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:
Lixar suavemente entre cada camada para conseguir obter um acabamento perfeito.
Entre cada camada recomenda-se esfregar suavemente a superfície aplicada com um tecido sintético abrasivo (como por
exemplo: Scotch Brite) humedecido com água. Secar com um pano antes de tornar a pintar.
Para madeiras resinosas ou tropicais: Consultar o Departamento Técnico.
Em interiores: Aplicar 2 - 3 camadas.
Em exteriores: Para evitar a formação de fungos e enegrecidos, preparar a superfície com uma camada de Titanxyl Fundo
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Lasur à Base de Água, e terminar com 3 camadas de Verniz Cera Ecológico.
MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:
Lavar, lixar com suavidade e envernizar diretamente.
MANUTENÇÃO DE SUPERFICIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:
Se as superfícies estão em mau estado ou enceradas, eliminá-las totalmente 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.
Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses
na embalagem original fechada.
Gestão de resíduos:
Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no
centro de reciclagem mais próximo.
Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras.
Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2019-02
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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