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 Ficha Técnica            Verniz Iristex Aquoso 
   

 

PRODUTO: 
  Verniz IRISTEX Aquoso. 
 
 
DESCRIÇÃO: 
 O Verniz IRISTEX Aquoso é um verniz pigmentado ou transparente, com grande poder protector da 
madeira da acção da água e da luz solar. 
 
 
USO RECOMENDADO: 
 Protecção e decoração de todo o tipo de carpintaria em interior e exterior. 
 
 
CONSTANTES FÍSICAS: 
  Acabamento------------------------------ Acetinado 
  Cores-------------------------------------- Incolor e conforme catálogo 
  Rendimento Teórico--------------------- Ver observações 
  Massa volúmica-------------------------- 1,00 Kg/litro 
  Secagem ao tacto------------------------- 1-2 horas (20 ºC) 
   
   
NOTA: Os valores das constantes físicas poderão variar de acordo com as tolerâncias normais de fabrico. 
 

 
PORMENORES DE APLICAÇÃO: 
 Aplicar à trincha, esponja, boneca ou à pistola em duas demãos, sem diluição e com um intervalo de 
recobrimento mínimo de 24 horas.   
 
 
PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES: 
 Madeira nova: Lixar cuidadosamente e desempoeirar. 
 Madeiras pintadas ou envernizadas anteriormente: Eliminar a pintura com Decapante para Tintas 
Arco-Íris (Ver respectiva informação técnica) e continuar o procedimento como no caso da madeira nova. 
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CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO: 
  As recomendadas por uma prática correcta de pintura. Não aplicar o produto sob baixas 
temperaturas. Durante a aplicação e secagem em espaços confinados, providenciar ventilação adequada.  
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 O verniz IRISTEX Aquoso incolor utiliza-se em interior e como demão final sobre outras cores em 
exterior. 
 O rendimento depende do tipo, porosidade e do estado da superfície de madeira a proteger. A título 
informativo podem considerar-se os seguintes rendimentos: 

- Madeira dura(carvalho, etc.): 10 m2

- Madeira macia(Pinho, abeto, etc.): 8 m
/litro por demão. 

2

O tempo de secagem depende, também da porosidade da madeira, sendo mais rápido nas madeiras 
macias. 

/litro por demão 

Em superfícies exteriores recomenda-se a aplicação de 2 a 3 demãos. 
No momento da aplicação o teor de humidade da madeira não deverá exceder 16%. 
 

 
 
SEGURANÇA: 
 Como regra geral deve evitar-se a inalação de vapores de solventes ou de tintas pulverizadas e o 
contacto com a pele e olhos. Ao aplicar tintas em espaços confinados ou áreas de ar estagnado, recomenda-se 
a ventilação forçada do local. 
 O verniz Iristex Aquoso destina-se a uso profissional. 
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