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 Verniz Aquoso 2K 100% PU para Soalhos de Madeira

 Soalhos TráfegoSoalhos TráfegoSoalhos TráfegoSoalhos Tráfego
 050-0031 Mate   050-0032 Acetinado    

DESCRIÇÃO  Verniz aquoso 2 componentes de última geração, baseado em resinas 100% PU com elevada 
resistência ao desgaste. 

UTILIZAÇÃO  No interior sobre soalhos de madeira para protecção e decoração dos mesmos .
Pode também ser usado no reenvernizamento de soalhos de cortiça .

PROPRIEDADES  * Resistência extrema ao desgaste
* Não altera a cor da madeira
* Excelentes propriedades de aderência
* Sem cheiro
* Não amarelece
* Muito baixo teor em COV's (4%)

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/j): 140 g/l (2010). Este produto
contém no máx. 139 g/l COV*

PREPARAÇÃO 
DO SUBSTRATO

 LimpezaLimpezaLimpezaLimpeza     ----    Desengordurar com RobbilavaRobbilavaRobbilavaRobbilava .
LixagemLixagemLixagemLixagem     ----    Aconselha-se uma lixagem com lixa de grão P150.
Recomendações especiaisRecomendações especiaisRecomendações especiaisRecomendações especiais ::::    
* Antes da aplicação deste(s) acabamento(s), aplicar o Fundo Enchedor Soalhos TráfegoFundo Enchedor Soalhos TráfegoFundo Enchedor Soalhos TráfegoFundo Enchedor Soalhos Tráfego .
* 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.
* No caso de reenvernizamento é necessário garantir boa compatibilidade com o verniz  
existente, pelo que se aconselha um ensaio prévio de adesão numa pequena área teste .

APLICAÇÃO   FerramentasFerramentasFerramentasFerramentas ::::    Rolo ou Trincha
CatalisadorCatalisadorCatalisadorCatalisador ::::    Endurecedor Soalhos TráfegoEndurecedor Soalhos TráfegoEndurecedor Soalhos TráfegoEndurecedor Soalhos Tráfego     (050-3132)
Proporção de catalisaçãoProporção de catalisaçãoProporção de catalisaçãoProporção de catalisação ::::    25:1 (vol.)
Após a adição do EndurecedorEndurecedorEndurecedorEndurecedor     agitar imediata e vigorosamente durante 1 minuto, deixando a 
mistura repousar durante, pelo menos, 5 minutos.
Tempo de vida útil da misturaTempo de vida útil da misturaTempo de vida útil da misturaTempo de vida útil da mistura  (Pot Life)::::    3 a 4 horas a 20ºC (este valor poderá ser inferior 
no caso de temperaturas mais elevadas).
Diluição e nDiluição e nDiluição e nDiluição e n ....º de demãosº de demãosº de demãosº de demãos :::: 2 demãos, do produto catalisado, sem qualquer diluição.
Tempo de secagemTempo de secagemTempo de secagemTempo de secagem
Em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos  20ºC/60% HR:
* Ao tacto: 30 minutos
* Para demãos seguintes: 3 a 4 horas
* Para utilização:
    - Circulação ligeira: 24 horas
    - Circulação normal: 72 horas
    - Circulação intensa: 7 dias
Lavagem da ferramentaLavagem da ferramentaLavagem da ferramentaLavagem da ferramenta :::: Imediatamente após a utilização, com água.

RENDIMENTO  8 a 10 m
2

/litro/demão. (120-100 g/m
2

)
PRODUTOS PARA  



ACABAMENTO
FORMATO(S)  5 Litros (Acabamento + Endurecedor)
PERÍODO ACONSELHADO                                                                     
DE ARMAZENAGEM

 1 ano.

OUTRAS INFORMAÇÕES  * Para garantir os melhores resultados e o bom estado do acabamento , é necessária a 
aplicação prévia do Fundo Enchedor Soalhos TráfegoFundo Enchedor Soalhos TráfegoFundo Enchedor Soalhos TráfegoFundo Enchedor Soalhos Tráfego     (050-0030), segundo as indicações 
fornecidas pela respectiva ITC.
* Antes de proceder à catalisação, assegurar que o Acabamento e Endurecedor atingem 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.
*    Durante a aplicação e secagem, a temperatura da divisão não deve ser inferior a  +13ºC. É 
também importante assegurar a adequada ventilação do espaço .
* Condições de secagem deficientes podem resultar num filme enfraquecido e com uma   
adesão inferior.
* Se necessário, proceder a uma ligeira lixagem entre demãos. No caso de decorrerem mais 
de 24h após a aplicação da demão anterior é sempre necessário proceder à sua lixagem .

Manutenção do soalhoManutenção do soalhoManutenção do soalhoManutenção do soalho :::: Para manter os soalhos envernizados nas melhores condições e  
garantir a sua beleza natural durante muito mais tempo , sugere-se a Gama de Manutenção de 
Soalhos Robbialac: Limpa ParquetsLimpa ParquetsLimpa ParquetsLimpa Parquets     (013-0170) e Abrilhantador de ParquetsAbrilhantador de ParquetsAbrilhantador de ParquetsAbrilhantador de Parquets     (013-0171), que 
deverão ser aplicados segundo as indicações fornecidas pela respectiva ITC .

* 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
 Envernizamento de raiz:    1 x Fundo Enchedor Soalhos TráfegoFundo Enchedor Soalhos TráfegoFundo Enchedor Soalhos TráfegoFundo Enchedor Soalhos Tráfego  + 2 x Soalhos TráfegoSoalhos TráfegoSoalhos TráfegoSoalhos Tráfego
Reenvernizamento: 1 a 2 x Soalhos TráfegoSoalhos TráfegoSoalhos TráfegoSoalhos Tráfego  
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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