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Ficha técnica 
  

Vernizes 

Verniz Poliuretano 2C Brilhante 

Modelo 804.0 

Número/Data de revisão:1/21-05-2014 
 

 
Produto: 

Verniz Poliuretano Brilhante (2 Componentes) 
 
Descrição:   

Verniz de dois componentes baseado em resinas poliésteres endurecidas por isocianatos que proporcionam um 

excelente acabamento, de elevada resistência à abrasão, dureza, elasticidade e durabilidade na protecção e 

decoração de madeiras. Depois de seco o filme apresenta um acabamento brilhante.  

 
Propriedades Físicas: 

Cor: Incolor 

Proporções de mistura: 2 partes do componente A para 1 parte de Componente B 

Massa Específica do componente A: 0.970 g/cm
3
  

Massa Específica do componente B: 0.970 g/cm
3
  

Aspecto do Filme: Brilhante 

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

Secagem: Depende da temperatura e grau de humidade do meio ambiente, no entanto, tomam-se como valores 
médios: Secagem superficial ao toque-60 min.. Secagem completa-14 horas. 

 
COV’s: 

Compostos Orgânicos Voláteis (COV):  

A mistura contém no máx. 520 g/L COV. (a)  

(a) De acordo com o Decreto-Lei DL 181/2006 de 6 de Setembro, este produto não pode ser utilizado no revestimento de edifícios, seus remates e 
guarnições e estruturas associadas, para fins decorativos, funcionais e protectores. Só pode ser utilizado para este fim, exclusivamente em 
actividades abrangidas pelo DL 242/2001 de 31 de Agosto, e executadas em instalações registadas ou autorizadas ao abrigo do referido 
diploma.  

 
Aplicações: 

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

 
Características de utilização: 

Antes de utilizar o Verniz Poliuretano em:  

 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 deve 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 sem protecção interior de 1L, 5L e 25L para o verniz. 

Embalagens metálicas sem protecção interior de 0.5L, 2.5L e 12.5L para o endurecedor. 
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