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Ficha Técnica            Verniz p/ Soalhos Aquoso 
   

 

 
PRODUTO: 
  Verniz para Soalhos Aquoso. 
 
 
DESCRIÇÃO: 
 O Verniz para Soalhos Aquoso é um verniz de poliuretano fornecido em 2 componentes para 
aplicações em soalhos sujeitos a grande circulação e desgaste. Os filmes obtidos são duros e resistentes à 
abrasão, ao calor e à alcalinidade.  
 
 
USO RECOMENDADO: 
 Envernizamento de pavimentos e outras obras de madeira em interior. 
 
 
CONSTANTES FÍSICAS: 
  Acabamento------------------------------ Brilhante e ½ Brilho 
  Cores-------------------------------------- Incolor 
  Volume de sólidos----------------------- 33 % 
  Rendimento Teórico--------------------- 10m2

  Massa volúmica-------------------------- 1.00 Kg/litro 
/litro – 30 µm 

  Secagem ao tacto------------------------- 1,5 horas (20 ºC) 
  Secagem para repintura------------------ 4 horas (20 ºC) 
   
 
NOTA: Os valores das constantes físicas poderão variar de acordo com as tolerâncias normais de fabrico. 

 
 
PORMENORES DE APLICAÇÃO: 
 O Verniz para Soalhos Aquoso pode ser aplicado à trincha/rolo sem diluição. 

Juntar o componente 2 ao componente 1 e mexer muito bem de preferência com agitação mecânica, 
tendo o cuidado de não incluir ar na mistura. 

A proporção a utilizar dos dois componentes é de 10 partes do componente 1 para 1 parte do 
componente 2, a mistura tem uma duração de 2 horas, ao fim das quais o produto está inutilizado. 
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Entre cada demão é aconselhado um ligeiro despolimento da demão anterior com uma lixa de grão 
220 de forma a melhorar o aspecto do envernizamento e posterior limpeza apurada do suporte de forma a 
remover todas as poeiras. 
 O intervalo de recobrimento deve ser de, no mínimo, 4 horas (20 ºC). 
 
 
PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES: 
 Madeira nova: Lixar cuidadosamente e desempoeirar. 
 Madeiras envernizadas anteriormente: Comprovar, mediante pequena aplicação a compatibilidade 
com o verniz existente. Proceder à lixagem com lixa fina, lavar e eliminar poeiras. 
 
 
CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO: 
 As recomendadas por uma prática correcta de pintura. Não aplicar em atmosferas muito húmidas. O 
teor de humidade da madeira não deve exceder os 16% e do ar os 80%. Durante a aplicação e secagem em 
espaços confinados, providenciar ventilação adequada. 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 Devem ser aplicadas cerca de 2-3 demãos de verniz para uma protecção e acabamentos excelentes. 
Entre demãos efectuar lixagens com lixa fina de modo a assegurar uma boa aderência entre camadas. 
Remover completamente as poeiras após cada lixagem. Não deixar embalagens abertas nem incompletas por 
possibilitar a reacção do componente 2 com a humidade do ar. As ferramentas devem ser lavadas 
imediatamente com água. 
 
 
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 para Soalhos Aquoso destina-se a uso profissional. 
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