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Verniz Poliuretano para Soalhos de Madeira

SOALHOS ALTA -RESISTÊNCIA
040-0012

DESCRIÇÃO
UTILIZAÇÃO
PROPRIEDADES

COR(ES)
CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

PREPARAÇÃO
DO SUBSTRATO

APLICAÇÃO

Verniz baseado em resinas PU que em presença da humidade atmosférica secam e
endurecem.
No interior, sobre soalhos de madeira para a protecção e decoração dos mesmos .
Superior poder enchedor
Fácil remoção de manchas
Excelente resistência ao desgaste
Elevada dureza
Incolor
Brilho : Alto brilho
Densidade : 0.99 + 0.02
Viscosidade : 60 + 10s / FC4 / 25ºC
Ponto de inflmação : 23 - 61ºC
COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/i): 500 g/l (2010). Este produto
contém no máx. 499 g/l COV.*
Limpeza - Desengordurar com Robbilava .
Lixagem - Aconselha-se uma lixagem com lixa de grão P120/150.
Recomendações especiais: O pavimento a envernizar deve estar bem seco e limpo de
gorduras, poeira ou outras impurezas.
Ferramentas : Trincha.
Diluição e nº de demãos : 3 demãos tal qual o produto é fornecido. Lixar ligeiramente
entre demãos, com lixa de grão P150 ou mais fino.
Tempo de secagem :
Ao tacto: 2 horas.
Para demãos seguintes: 24 horas.
Para utilização: Mínimo 24 horas em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem do
20ºC.
Lavagem da ferramenta : Com Robbilava ou Diluente Celuloso .
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RENDIMENTO

10 a 12 m /litro/demão.

PRODUTOS PARA
ACABAMENTO
FORMATO(S)
PERÍODO ACONSELHADO
DE ARMAZENAGEM
OUTRAS INFORMAÇÕES

750ml e 4 Litros
18 meses.
Preparação do soalho : Caso se pretenda proceder à coloração do soalho , podem utilizar-se
antes da aplicação deste verniz, as Velaturas Aquosas (028-000.), segundo as indicações
fornecidas pela respectiva ITC.
Instruções para o envernizamento : O pavimento não deve ser pisado antes de decorridas 24
horas sobre a conclusão do trabalho . A circulação normal não deve ser restabelecida antes de
2 dias. Se a área envernizada for de muito movimento ou sujeita a forte desgaste , deverá ser
efectuada uma manutenção mais frequente . Os soalhos protegidos com este verniz são
laváveis com água. Caso haja necessidade de proceder à diluição do produto , deverá ser
utilizado o Diluente Celuloso .

Manutenção do soalho : Para manter os soalhos envernizados nas melhores condições e
garantir a sua beleza natural durante muito mais tempo , sugere-se a Gama de Manutenção de
Soalhos Robbialac: Limpa Parquets (013-0170) e Abrilhantador de Parquets (013-0171), que
deverão ser aplicados segundo as indicações fornecidas pela respectiva ITC :
* O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar". Declinamos qualquer
responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais , dos
quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV 's.
ESQUEMA(S) DE PINTURA
PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO
PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA
GARANTIAS
NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas
sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .
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