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 Fundo / Verniz Gel para Madeira Para Interior e Exterior

 XILOVIPXILOVIPXILOVIPXILOVIP     
 V40-05xx       

DESCRIÇÃO  Verniz de impregnação formulado com base em resinas alquídicas longas em óleo e contendo  
absorvedores de raios ultravioleta. 

UTILIZAÇÃO  Envernizamento e re-envernizamento de madeiras, interiores e exteriores quando se pretende 
um acabamento acetinado, mantendo todas as características e beleza natural da madeira , 
acentuando a sua textura e deixando visível o veio .

PROPRIEDADES  * Deixa respirar a madeira
* Boa repelência à água
* Óptima durabilidade devida à sua grande elasticidade
* Protege a madeira contra os raios ultravioleta  (excepto o incolor V40-0500), que só pode 
ser utilizado no interior
* Fácil de aplicar

COR(ES)  Incolor (V40-0500) e as cores de catálogo:  Carvalho médio (V40-0510), Teca (V40-0520), 
Carvalho Claro (V40-0530), Carvalho Escuro (V40-0540), Mogno (V40-0550), Nogueira 
(V40-0560).

CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

 BrilhoBrilhoBrilhoBrilho ::::    Acetinado
DensidadeDensidadeDensidadeDensidade ::::    0,90 - 096 Kg/l 
ViscosidadeViscosidadeViscosidadeViscosidade ::::    2,0 - 2,5 p (C&P)/25ºC.
Ponto de inflamaçãoPonto de inflamaçãoPonto de inflamaçãoPonto de inflamação ::::    23 - 61ºC
COVCOVCOVCOV''''ssss: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/e): 400 g/l (2010). Este produto 
contém no máximo 399 g/l COV.

PREPARAÇÃO 
DO SUBSTRATO

 Lixar as madeiras, com Lixa de GrãoLixa de GrãoLixa de GrãoLixa de Grão     150150150150, 005-0008.
Arredondar as arestas.
Retirar o pó.

APLICAÇÃO  FerramentasFerramentasFerramentasFerramentas ::::    Trincha.
Diluição e nº de demãosDiluição e nº de demãosDiluição e nº de demãosDiluição e nº de demãos ::::    Aplicar 2 demãos de XiloVipXiloVipXiloVipXiloVip     sem diluição.
Tempo de secagemTempo de secagemTempo de secagemTempo de secagem ::::        
----    Ao tacto: aprox. 6 horas.
- Entre demãos: aprox. 24 horas, em condições normais de temperatura.
Lavagem da ferramentaLavagem da ferramentaLavagem da ferramentaLavagem da ferramenta ::::    Com    DiluenteDiluenteDiluenteDiluente     SintéticoSintéticoSintéticoSintético , V15-0001.

RENDIMENTO  12 a 15 m
2 

/ litro/ demão.
PRODUTOS PARA
ACABAMENTO

 

FORMATO(S)  0,75 e 2,5 Litros.
PERÍODO ACONSELHADO                                                                     
DE ARMAZENAGEM

 2 anos.

OUTRAS INFORMAÇÕES  *Em zonas exteriores muito expostas à intempérie e à luz solar , poderá verificar-se uma 
erosão mais rápida do filme de tinta, pelo que nestas zonas deverá realizar-se uma 
manutenção periódica da pintura, a qual deverá ocorrer logo que seja visível a degradação do 
aspecto decorativo. A manutenção da pintura é muito simples . Para tal, basta uma passagem 
muito ligeira de lixa fina, lavar com água ou com pano húmido para remover a poeira e a  
sujidade. Após completa secagem, aplicar mais 1 ou 2 demãos de XiloVipXiloVipXiloVipXiloVip .

* Não é aconselhável a aplicação do XiloVipXiloVipXiloVipXiloVip  em madeiras extremamente duras e



que contenham compostos oleosos  (ex: Ipê, Cumaru, Teca, etc.). Nestes casos, a natureza da 
própria madeira poderá não garantir uma adequada penetração do produto ao substrato . Em 
caso de dúvida, deverá ser efectuado um ensaio prévio de adesão/penetração numa pequena 
área-teste.

O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, 
etc., com produtos da nossa empresa. 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

 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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