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Ficha Técnica                  Verniz Arcopoli 
   

 

 
PRODUTO: 
  Verniz ARCOPOLI. 
 
 
DESCRIÇÃO: 
 O Verniz ARCOPOLI é um verniz de poliuretano endurecivel por reacção com a humidade do ar, 
fornecido num só componente. 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----------------------- 40 % 
  Rendimento Teórico--------------------- 10m2

  Massa volúmica-------------------------- 0,95 Kg/litro 
/litro – 30 µm 

  Ponto de inflamação--------------------- 28 ºC 
  Secagem ao tacto------------------------- 6 horas (20 ºC) 
  Cura completa---------------------------- 7 dias (20 ºC) 
  Espessura do filme, seca---------------- 30 µm 
  Espessura do filme, húmida------------ 75 µm 
 
NOTA: Os valores das constantes físicas poderão variar de acordo com as tolerâncias normais de fabrico. 

 
 
PORMENORES DE APLICAÇÃO: 
 O Verniz ARCOPOLI pode ser aplicado à pistola pneumática ou à trincha/rolo sem diluição 
 O intervalo de recobrimento deve ser de, no mínimo, 6 horas e no máximo de 4 semanas (20ºC). 
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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 %. 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. Não 
deixar embalagens abertas nem incompletas por possibilitar a reacção com a humidade do ar. As ferramentas 
devem ser lavadas imediatamente com Diluente Arcopoli. 
 
 
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 ARCOPOLI destina-se a uso profissional. 
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