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Ficha técnica 
  

Vernizes 

Verniz Poliuretano 1C Brilhante 

Modelo 804.0 
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Produto: 

Verniz Poliuretano Brilhante 
 
Descrição:   

Verniz a base em resinas de poliuretano de um só componente que endurece à temperatura ambiente. Estas 
resinas proporcionam um elevado brilho, resistência ao desgaste, boa elasticidade e dureza. Podem ser aplicadas 
em soalhos, madeiras de interiores e cortiça proporcionando um acabamento brilhante.  

 
Propriedades Físicas: 

Cor: Incolor 

Massa Específica do componente B: 0.98 g/cm
3
  

Aspecto do Filme: Brilhante 

Estabilidade: No mínimo 1 ano, armazenado em local fresco e seco com a embalagem hermeticamente fechada. 

Secagem: Ao toque: aproximadamente 30 min; Tempo de secagem total é em média 24 horas. Na aplicação de 2ª 
de mão deve aguardar-se no mínimo 4 horas.  

 
COV’s: 

Compostos Orgânicos Voláteis (COV):  

Valor limite da UE para este produto (cat. A/i): 500 g/L.  

Este produto contém no máx. 499 g/L COV. (a)  
(a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos recomendados. Não nos responsabilizamos por 

produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao 
longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina. 

 
Aplicações: 

Indicado para todas as superfícies de exterior e interior de natureza mineral. 

 
Características de utilização: 

Antes de utilizar o Verniz Poliuretano deve para:  

 Superfícies de madeira nova aplicar previamente o Tapa-poros de poliuretano, lixar com uma lixa de grão 
médio e em seguida o Verniz. 

 Superfícies já envernizadas: através de raspagem remover o verniz e aplicar o verniz como em superfícies 
de madeira novas. 

Entre cada demão proceder a lixagem para melhorar o envernizamento. O produto deve ser aplicado sem 
qualquer diluição e pode ser aplicado com rolo ou trincha. 

 

 Forma de fornecimento: 

Embalagens metálicas com protecção interior de 1L, 5L e 25L. 
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