REF. PRODUTO
ITC Nº

1026
392

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

Verniz Seda
Interior

1. Descrição

Verniz formulado com base em resina alquidicas e alquidicas modificadas com uretano.

2. Utilização

Na construção civil, para envernizamento de superfícies de madeira no interior.
Excelente aspecto decorativo ( brilho tipo seda)
Boa lacagem
Facilidade de aplicação
Bom rendimento

3. Propriedades

4. Características

-

Brilho: Acetinado
Densidade: 0,953 (a 23°C)
Viscosidade: 80-90 KU (a 23°C)
Sólidos em volume: 50,1%
Ponto de inflamação: 34°C

- Valor limite da UE para este produto (subcat. A/e): 500 g/l (2007)/ 400 g/l (2010). Este produto contém no máx. 397
g/l COV.
5. Preparação da
superfície

De um modo geral, as superficies devem estar bem limpas, desengorduradas e secas. Em superfícies “vidradas” e rijas é
conveniente efectuar uma lixagem geral, de modo a criar uma melhor base de aderência.

6. Aplicação

Madeiras novas:
Aplicar 2 demãos de Bondex Tratamento refª 4380.
Em acabamentos com poro à vista, aplicar 2-3 demãos de verniz, procedendo a uma ligeira passagem à lixa entre as demãos.
Para acabamentos com poro fechado, aplicar 1-2 demãos de Tapa-Poros WB refª 5075 e, após lixagem, 2 demãos de verniz .
Madeira já envernizadas:
Após lixagem (com lixa fina, para despolir), aplicar 1 ou 2 demãos de verniz, procedendo a ligeira lixagem entre demãos.

7. Sistema de
aplicação

Trincha ou rolo: sem diluição

8. Rendimento

12-14 m²/L (por demão)

9. Secagem

Ao tacto: 3-4 h (a 23ºC)
Entre demãos : aprox. 24h
Para utilização: aprox 24h

10. Limpeza

Diluente Sintético refª 8003.

11. Indicações
importantes

Após longos periodos de armazenamento o produto tem tendência a apresentar um ligeiro sedimento, facilmente
dispersável. Recomenda-se pois uma agitação suave do verniz antes da aplicação.

Nota: As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o n/ Serviço
a clientes Telf. 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Técnico Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.
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