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Ficha técnica 
  

Tapa poros 

Tapa poros de celulose 

Modelo 804.0 
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Produto: 

Tapa-poros celulose 
 
Descrição:   

Produto baseado em resinas de nitrocelulose, convenientemente plastificado, que permite selar os poros da 

madeira. As principais propriedades são a capacidade de enchimento dos poros da madeira, fácil aplicabilidade e 

secagem rápida. 

 
Propriedades Físicas: 

Cor: Incolor 

Massa Específica do componente A: 0.980 g/cm
3 

Estabilidade: No mínimo 2 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 próximo de 10-15 minutos. Repintura-60 min. 

Rendimento: Depende da rugosidade e índice de absorção do substrato, no entanto, tomam-se como valores 

médios,10 m
2
/L, para acabamento final. 

 
COV’s: 

A mistura contém no máx. 600 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: 

Na indústria de mobiliário e na indústria de madeiras. 

 
Características de utilização: 

Antes de utilizar o Tapa poros de celulose deve lixar a madeira no sentido das fibras com lixa de papel de grão 

médio e eliminar gorduras e poeiras. Recomenda-se a agitação prévia do Tapa poros para obter uma boa 

homogeneidade.  

Em caso de diluição, utilizar o diluente celulósico. Aplicação pode ser com rolo ou pistola.  

Aplicar uma demão de Tapa Poros directamente na madeira. Lixar entre demãos com lixa de papel de grão médio. 

 Forma de fornecimento: 

Embalagens metalicas sem protecção interior de 1L, 5L e 25L. 
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