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Ficha Técnica               Tapa-Poros Celuloso 
   
 
 
PRODUTO: 
  Tapa-Poros Celuloso p/ Industria. 
 
 
DESCRIÇÃO: 
 O Tapa-Poros Celuloso Arco-Íris é baseado em resina celulósica modificada e em inertes especialmente 
seleccionados para proporcionarem boa capacidade de enchimento, facilidade de lixagem e boa qualidade do 
envernizamento 
 
 
USO RECOMENDADO: 
 Selagem de madeiras em interior para posterior envernizamento com vernizes celulósicos. 
 Protecção temporária de madeiras em obra em fases anteriores ao envernizamento final. 
 
 
CONSTANTES FÍSICAS: 
  Cores--------------------------------------- Incolor 
  Volume de sólidos----------------------- 33 % 
  Rendimento teórico---------------------- Ver Observações 
  Ponto de inflamação--------------------- <0 ºC  
  Massa volúmica-------------------------- 0,93 Kg/litro 
  Viscosidade------------------------------- 300s Ford 4 (25 ºC) 
  Secagem ao tacto------------------------  10 minutos (aprox.) (20 ºC) 
  Secagem para lixagem------------------ 2 horas (20 ºC) 
 
NOTA: Os valores das constantes físicas poderão variar de acordo com as tolerâncias normais de fabrico. 
 

 
PORMENORES DE APLICAÇÃO: 
 O Tapa-Poros Celuloso pode ser aplicado com pistola convencional com uma diluição máxima de 100% 
ou com trincha com diluição máxima de 100%. 
 Todas as diluições devem ser efectuadas com diluente Celuloso Arco-Íris. 
 O intervalo de recobrimento é no mínimo de 2 horas (20 ºC). 
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PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES: 
 Proceder a uma lixagem geral das madeiras e remover as poeiras. Em caso de contaminação com óleos 
ou gorduras lavar a zona afectada com Diluente Celuloso Arco-Íris. 
 
 
CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO: 
 As recomendadas por uma prática correcta de pintura. Evitar a aplicação em atmosferas muito 
húmidas. Durante a aplicação e secagem em espaços confinados, providenciar ventilação adequada. 
 
 
DEMÃO SEGUINTE: 

Antes da aplicação dos vernizes proceder a uma lixagem do tapa poros celuloso e a despoeiramento. 
Toda a gama de vernizes Arco-Íris, com excepção da gama de vernizes de impregnação e coloração de 

madeira “IRISTEX”.  
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 O Tapa-Poros Celuloso Arco-Íris é usado para selagem de superfícies de madeira sendo irrelevante a 
espessura da película seca. 
 O rendimento é função da porosidade e irregularidade da superfície, entre outros factores. A título 
orientativo aponta-se para um rendimento prático, por demão, da ordem dos 8-10 m2

 
/litro. 

 
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 Tapa-Poros Celuloso Arco-Íris destina-se a uso profissional. 
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