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U5 – NEUCEDUR-Verniz Poliuretano aquoso (1 Comp) 
                                                      
 
CONSIDERAÇÕES: 
            

   
 

 Formulado com resinas acrílicas e de poliuretano em fase aquosa, 
este verniz constitui uma boa alternativa ao verniz poliuretano 
monocomponente base solvente, no envernizamento de soalhos. 
 

PROPRIEDADES: 
 

- Fácil aplicação e bom brilho. 
- Boa dureza e resistência. 
- Boa aderência. 
- Secagem rápida. 
- Praticamente sem cheiro. 
 

CARACTERÍSTICAS:  − Densidade.......................................1,020 ± 0,10  
− Viscosidade.....................................60 ± 2 Ku (25ºC) 
− Cor...................................................Leitoso, incolor depois de 

seco. 
− Acabamento...................................Brilhante e Meio Brilho. 
− Secagem superficial.......................± 1 horas. 
− Intervalo entre demãos.................± 4 horas. 
− Cura total ……………………..... 3 a 4 dias. 
− COV (compostos orgânicos voláteis)…..ª) Valor limite UE para este 

produto cat. (A/i) 140 g/l (2010). Este produto contém no 
máximo 50g/l COV. 

 
UTILIZAÇÃO: Utilizado no envernizamento de soalhos, e de outras situações em 

Construção Civil tais como portas, apainelados, mobiliário de 
madeira em interiores, etc, e também no reenvernizamento de 
pavimentos de madeira e soalhos antigos. 
É indicado como solução nas situações em que a madeira tenha que 
possuir um envernizamento resistente e a aplicação tenha que ser 
feita praticamente sem cheiro. 
 

PREPARAÇÃO DA 
SUPERFICIE: 

A superfície da madeira deve estar bem seca, limpa, isenta de poeiras 
e gordura e convenientemente lixada. 
Madeiras que já tenham sido enceradas ou envernizadas, devem de 
ser convenientemente lixadas para se efectuar a remoção da cera ou 
do verniz, pois a presença destes pode causar dificuldades na 
secagem e alterar o aspecto final da película do verniz.  
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APLICAÇÃO: 
 

 
A aplicação é feita com trincha ou rolo, em 3 demãos devidamente 
intervaladas. Entre as demãos pode-se proceder a um ligeiro 
despolimento para melhorar o acabamento da aplicação. 
 

DILUIÇÃO: 
 

Produto fornecido pronto a aplicar. 
 

RENDIMENTO: 
 

Em média e por demão de 8 a 10 m²/litro, dependendo da absorção 
da madeira.  
 

LIMPEZA DO 
MATERIAL: 
 

Com água, logo após aplicação.  
 

PRECAUÇÕES:   
 

Manter fora do alcance das crianças. Evitar o contacto com a pele e 
os olhos, use a protecção adequada. 
Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no 
esgoto. 
Para qualquer esclarecimento consulte a respectiva ficha de 
segurança. 
  

RECOMENDAÇÕES: Não aplicar o produto em dias frios ou húmidos (temperatura 
ambiente inferior a 10ºC e humidade relativa nunca superior a 80%). 
A presença de humidade na madeira pode originar "descasques". 
 

ARMAZENAGEM 
          E 
EMBALAGEM:  

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em 
condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o 
produto por ordem cronológica de fornecimento. 
Utilizá-lo, preferencialmente, até 1 anos após a data de fabrico, 
podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma 
fácil homogeneização do produto. 
É fornecido em embalagens de 0.75lt e 4 litros.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as 
características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. 
Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não 
respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina. 


