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FICHA TÉCNICA 

VERNIZ SINTÉTICO AS10 REF. 40.55 
Edição 1 de 18/11/2010 

Nota: 
A informação desta ficha é o resultado das nossas experiências e conhecimento técnico actual, e apresenta-se unicamente a titulo orientativo, sendo assim 
não somos responsáveis pelo resultado final da aplicação do produto, mas sim pelos dados e características. 
Para quaisquer dúvidas sobre os valores ou utilizações especiais deste produto, é favor de consultar os nossos serviços. 
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DESCRIÇÃO: Verniz formulado à base de resinas alquídicas, com boa lacagem e elevada 
elasticidade.  
 

CAMPO DE APLICAÇÃO: Envernizamento de madeiras para interior e exterior. No exterior recomenda-se o 
verniz colorido. 
 

PREPARAÇÃO DA 
SUPERFÍCIE: 

As madeiras novas devem ser lixadas e estar isentas de gorduras e poeiras. 
As superfícies anteriormente envernizadas devem ser raspadas para remover todo 
o verniz danificado, procedendo-se depois como no caso das madeiras novas. 
 

CARACTERÍSTICAS: Cor............................................. 
Viscosidade................................ 
Densidade.................................. 
Teor Sólidos............................... 
Diluente...................................... 
Diluição p/aplic. Trincha............. 
Secagem Superficial.................. 
Intervalo entre demãos.............. 
Nº demãos aconselhadas........... 
Preparação do produto............... 
Aplicação.................................... 
COV (valor limite EU Cat e/BS: 
400g/l (2010) pronto a aplicar)… 

Incolor  
90±  10” (Ford 4 a 20ºC) 
0,90 ±  0,01 (a 20ºC) 
 47 ± 2% 
Sintético Ref. 50.2 
0 a 5% 
5 horas 
24 horas 
2 demãos 
Agitar até completa homogeneização 
Trincha, rolo 
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OBSERVAÇÕES: O verniz pode ser fornecido com diferentes brilhos: 
Verniz Sintético brilhante AS10 Ref. 40.55 
Verniz Sintético meio brilho AS10  Ref. 40.55MB 
Verniz Sintético mate AS10 Ref. 40.55 MT 
 

HIGIENE E SEGURANÇA: Inflamável. Nocivo por inalação, pode causar efeitos nefastos a longo prazo no 
ambiente aquático. 
Durante a aplicação e o manuseamento do Verniz deve-se manter uma boa 
ventilação, pois contém solventes nocivos para a saúde, por inalação ou por 
contacto. Deve-se usar máscaras e luvas de protecção na aplicação deste produto. 
Para mais informações, consultar a Ficha de Segurança do produto. 
 

LAVAGEM DO MATERIAL: A limpeza de todos os utensílios deve ser feita com Diluente Celuloso Multiusos  
Ref.50.55 
 

ARMAZENAMENTO: Manter as embalagens bem fechadas, protegidas da humidade e do calor 
excessivo, garantindo assim a estabilidade do produto de aproximadamente 2 
anos. 
 

TIPO DE EMBALAGEM: 1 L, 5 L, 20 L 
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