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Para Interior e Exterior

VERNIZ PARA METAIS E PEDRA
040-0020

DESCRIÇÃO
UTILIZAÇÃO

PROPRIEDADES

COR(ES)
CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

PREPARAÇÃO
DO SUBSTRATO

APLICAÇÃO

Verniz incolor baseado numa resina especial com boa durabilidade exterior .
Protecção e decoração de metais e pedra, incluindo perfis de alumínio (tal qual), no interior e
exterior. Pode ser aplicado em peças decorativas já enferrujadas, realçando o efeito
decorativo fornecido pela corrosão.
Ideal para aplicar em molduras, frisos e outros apontamentos de mobiliário (no interior e
jardins) ou objectos de decoração de metal e pedra.
Protecção eficaz das superfícies, quando adequadamente aplicado.
Contribui para uma boa manutenção do aspecto e para uma longa durabilidade dos metais e
da pedra no exterior.
Incolor
Brilho: Brilhante
Densidade: 091 + 0.02
Viscosidade: 1p/C&P/25ºC
Ponto de inflamação: < 23ºC
Limpeza - Desengordurar com Robbilava, em pedra ou com Diluente, 608-0001 em metais,
quando existirem manchas de óleos ou outros contaminantes .
Recomendações Especiais:
As superfícies devem estar bem secas e limpas de gorduras , poeira ou outras impurezas.
No caso de aplicação sobre alvenarias, em virtude do grau de impermeabilização obtido pelo
verniz, é muito importante que elas estejam bem secas e não contenham quantidade
apreciável de sais solúveis.
No caso de aplicações sobre superfícies enferrujadas, deverá ter-se o cuidado de retirar a
ferrugem solta com o auxílio de uma escova de aço e /ou lixa.
Ferramentas: Trincha, rolo de esmalte ou pistola.
Diluição e nº de demãos: Quando aplicado à trincha ou a rolo, não deve ser diluído, embora
suporte diluíções com 5 a 10%, em volume, do Diluente , 608-0001.
Quando aplicado à pistola, deve ser diluído com 30%, em volume, do Diluente, 608-0001.
Tempo de secagem:
Ao tacto: 30 minutos.
Para demãos seguintes: 4 a 8 horas.
Para utilização/manuseamento: 1 hora em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem
dos 20ºC.
Lavagem da ferramenta: Com Robbilava ou Diluente, 608-0001.
2

RENDIMENTO

7 a 12 m /litro/demão.

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

1/4, 3/4 e 4 litros.
36 meses.
É recomendável a aplicação de 1 demão no interior e 2 demãos no exterior.
Sobre superfícies enferrujadas, deverão ser aplicadas 3 demãos, de modo a garantir-se um
adequado efeito de barreira.

Sobre pedra, deve aplicar-se com pouco filme, para o que se recomenda uma diluição maior.
É desaconselhada a aplicação do Verniz para Metais e Pedra sobre perfis de alumínio lacados .
ESQUEMA(S) DE PINTURA
PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO
PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA
GARANTIAS
NOTA

Consultar a Ficha de Segurança do produto .

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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