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 Verniz Enchedor 100% PU para Soalhos de Madeira

 Fundo Enchedor Soalhos TráfegoFundo Enchedor Soalhos TráfegoFundo Enchedor Soalhos TráfegoFundo Enchedor Soalhos Tráfego
 050-0030       

DESCRIÇÃO  Produto aquoso de um componente 100% poliuretano que mantém o aspecto natural da  
madeira. 

UTILIZAÇÃO  No Interior, como primeira demão no esquema de envernizamento aquoso  Soalhos TráfegoSoalhos TráfegoSoalhos TráfegoSoalhos Tráfego     
2222KKKK....

PROPRIEDADES  * Elevado poder enchedor e regularizador
* Fácil lixagem
* Secagem rápida

COR(ES)  Incolor
CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

 DensidadeDensidadeDensidadeDensidade :::: 1,04 ± 0,03 Kg/L
AspectoAspectoAspectoAspecto ::::    Líquido Viscoso
Ponto de inflamaçãoPonto de inflamaçãoPonto de inflamaçãoPonto de inflamação :::: > 100ºC
COVCOVCOVCOV''''ssss:::: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/i): 140 g/l (2010). Este produto
contém no máx. 139 g/l COV*

PREPARAÇÃO 
DO SUBSTRATO

 Limpeza –Limpeza –Limpeza –Limpeza –     Desengordurar com RobbilavaRobbilavaRobbilavaRobbilava .
LixagemLixagemLixagemLixagem     ----    Aconselha-se uma lixagem com lixa de grão P120/150.
Recomendações especiais –Recomendações especiais –Recomendações especiais –Recomendações especiais –     Assegurar que o soalho está aclimatizado ao ambiente a que se  
destina. A superfície que vai ser revestida deve ser lixada, seca, sem pó de lixagem, óleo, cera 
ou outros contaminantes.

APLICAÇÃO  FerramentasFerramentasFerramentasFerramentas ::::    Rolo ou Trincha
Diluição e nDiluição e nDiluição e nDiluição e n ....º de demãosº de demãosº de demãosº de demãos :::: 1 demão, tal qual o produto é fornecido.
Tempo de secagemTempo de secagemTempo de secagemTempo de secagem ::::
* Para lixagem e demãos seguintes: 1-2 horas em zonas bem ventiladas e a temperaturas da  
ordem dos 20ºC/60% HR.
Lavagem da ferramentaLavagem da ferramentaLavagem da ferramentaLavagem da ferramenta :::: Com água

RENDIMENTO  8 a 10 m
2

/litro/demão. (120-100 g/m
2

)
PRODUTOS PARA
ACABAMENTO

 Vernizes Aquosos 2K
Soalhos Tráfego MateSoalhos Tráfego MateSoalhos Tráfego MateSoalhos Tráfego Mate     (050-0031)
Soalhos Tráfego AcetinadoSoalhos Tráfego AcetinadoSoalhos Tráfego AcetinadoSoalhos Tráfego Acetinado     (050-0032)

FORMATO(S)  5 Litros
PERÍODO ACONSELHADO                                                                     
DE ARMAZENAGEM

 1 ano.

OUTRAS INFORMAÇÕES  * Deixar que o produto atinja a temperatura ambiente . As condições óptimas situam-se entre 
os 18-22ºC e os 40-60% de humidade relativa do ar. 
* Assegurar que o produto é cuidadosamente agitado antes de ser usado e é colocado o filtro  
antes de despejar o produto da embalagem.
* Aplicar com especial cuidado para atingir um nível uniforme e homogéneo de saturação da  
madeira para evitar variações de tonalidade.  Garantir que as arestas se mantêm húmidas  
durante a aplicação para evitar sobreposições.
* Os tipos de madeira e os produtos muito absorventes  (blocos de madeira, parquet mosaico, 
etc.) podem requerer uma camada mais reduzida do Fundo EnchedorFundo EnchedorFundo EnchedorFundo Enchedor .
* O Fundo Enchedor Soalhos TráfegoO Fundo Enchedor Soalhos TráfegoO Fundo Enchedor Soalhos TráfegoO Fundo Enchedor Soalhos Tráfego  nunca deverá ser usado como acabamento final de  
soalhos de madeira.



*    Durante a aplicação e secagem a temperatura da sala não deve ser inferior a  +13ºC.

* O valor indicado de COV's refere-se ao produto pronto a usar. Declinamos qualquer
responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais  , dos
quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV 's.

ESQUEMA(S) DE PINTURA
 
PROPORÇÕES               
CATALIZAÇÃO

 

PRECAUÇÕES DE 
SEGURANÇA

 

GARANTIAS  
NOTA  As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas 

sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .
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