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INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

Verniz para Betão
Interior / Exterior

1. Descrição

Verniz baseado em emulsão aquosa acrílica.

2. Utilização

Na construção civil em superficies de betão, pedra e cimento, não sujeitas a desgaste mecânico.
Boa resistência à alcalinidade.
Boa resistência no exterior.

3. Propriedades

Brillho: acetinado
Densidade: 1,029 (a 23 C)
Sólidos em volume: 23,2 %
Ponto de inflamação: não inflamável
Valor limite da UE para este produto (subcat. A/c): 75 g/l (2007)/40 g/l (2010). Este produto contém no máx. 2 g/l
COV

4. Características

-

5. Preparação da
superfície

De um modo geral, as superficies devem estar bem limpas, desengorduradas e secas.

6. Aplicação

Aplicar 2-3 demãos directamente sobre superficies de betão e de pedra.

7. Sistema de
aplicação

Trincha, rolo ou escova : adicionar 5% de água na 1ª demão e sem diluição nas demãos seguintes.

8. Rendimento

• Betão descofrado e pedra: 10-12 m /l (por demão)

No caso de repinturas, remover o filme do verniz antigo mal aderente e proceder a uma limpeza geral.
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• Cimento afagado: 8-10 m /l (por demão)
(Nota : estes rendimentos são valores médios, que dependem de factores estranhos ao verniz)
9. Secagem

Entre demãos: aprox. 4h
Para utilização: aprox 12 h

10. Limpeza

Água

11. Indicações
importantes

Este produto pode ser aplicado por cima de tintas plásticas.

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 dúvida consulte o nosso Serviço a
Clientes 808 502 000 ou o serviço de Atendimeno Permanente das 8h às 20h através do telefone 91 760 5736.
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