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 Verniz para metal e pedra Interior e Exterior

 GraniVipGraniVipGraniVipGraniVip
 V40-0051       

DESCRIÇÃO  Verniz incolor baseado numa resina especial com boa durabilidade exterior. 
UTILIZAÇÃO  Produto extremamente resistente, indicado para a protecção e decoração de metais e 

pedra.
Ideal para aplicar em apontamentos decorativos de mobiliário, no interior ou exterior 
em metal e pedra, tais como molduras, estátuas e outras peças de decoração.

PROPRIEDADES  * Excelente Adesão
* Boa resistência no exterior
* Acabamento brilhante
* Fácil de aplicar

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

 BrilhoBrilhoBrilhoBrilho ::::    Brilhante
DensidadeDensidadeDensidadeDensidade ::::    0.91 + 0.02
ViscosidadeViscosidadeViscosidadeViscosidade ::::    1p/C&P/25ºC
Ponto de inflamaçãoPonto de inflamaçãoPonto de inflamaçãoPonto de inflamação ::::    < 23ºC

PREPARAÇÃO 
DO SUBSTRATO

 As superfícies a aplicar devem estar secas, desengorduradas e sem impurezas.

APLICAÇÃO  FerramentasFerramentasFerramentasFerramentas ::::    Trincha, rolo de esmalte ou pistola.
Diluição e nº de demãosDiluição e nº de demãosDiluição e nº de demãosDiluição e nº de demãos::::    Quando aplicado à trincha ou a rolo, não deve ser diluído, 
embora suporte diluições com 5 a 10%, em volume, do Diluente CelulosoDiluente CelulosoDiluente CelulosoDiluente Celuloso .
Quando aplicado à pistola, deve ser diluído com 30%, em volume, do DiluenteDiluenteDiluenteDiluente     
CelulosoCelulosoCelulosoCeluloso ....
Tempo de secagemTempo de secagemTempo de secagemTempo de secagem ::::
Ao tacto: 30 minutos.
Para demãos seguintes: 4 a 8 horas.
Para utilização/manuseamento: 1 hora em zonas bem ventiladas e a temperaturas da 
ordem dos 20ºC.
Lavagem da ferramentaLavagem da ferramentaLavagem da ferramentaLavagem da ferramenta ::::    Com Diluente CelulosoDiluente CelulosoDiluente CelulosoDiluente Celuloso .

RENDIMENTO  7 a 12 m
2

/ Litro / Demão

PRODUTOS PARA
ACABAMENTO

 

FORMATO(S)  1 e 5 Litros.
PERÍODO ACONSELHADO                                                                     
DE ARMAZENAGEM

 18 meses.

OUTRAS INFORMAÇÕES  É recomendável a aplicação de 1 demão no interior e 2 demãos no exterior.

ESQUEMA(S) DE PINTURA
 
PROPORÇÕES               
CATALIZAÇÃO

 

PRECAUÇÕES DE 
SEGURANÇA

 Consultar a Ficha de Segurança do produto.



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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