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 Verniz Enchedor Aquoso para Madeira

 PROMOTOR DE ENCHIMENTO
 050-0011       

DESCRIÇÃO  Verniz enchedor aquoso, baseado numa emulsão acrílica, com muito boas propriedades de 
enchimento e de muito fácil lixagem. 

UTILIZAÇÃO  Como primeira demão antes de envernizar todo o tipo de superfícies madeiras , e cortiça no 
interior: mobiliários, soalhos ou outros elementos construtivos  (portas, janelas, rodapés, 
aduelas, etc), facilitando a lixagem e promovendo um melhor acabamento do verniz .

PROPRIEDADES  Elevado poder enchedor para um acabamento mais bonito e duradouro
Lixagem Fácil
Secagem Rápida

COR(ES)  Incolor
CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

 Densidade :  1,02 + 0,03 (a)
Viscosidade : 22 – 28 s/ISO6/25ºC (a). Este valor pode aumentar com o tempo de 
armazenagem.
Ponto de inflamação :  > 100ºC (a)
COV's: Valor limite da UE para o produto (cat. A/i): 140 g/l. Este produto contém no máx. 139 
g/l COV 

PREPARAÇÃO 
DO SUBSTRATO

 Limpeza  - Desengordurar com Robbilava  Universal  (909-000X) quando existirem manchas 
de óleos ou outros contaminantes .
Lixagem  - Aconselha-se uma lixagem com Lixa de Grão 150 (005-0008) ou mais fina. Lixar 
sempre no sentido do veio da madeira e remover o pó formado .
Recomendações especiais : A superfície a envernizar deve estar bem seca e isenta de 
gorduras, poeiras, ceras ou outras impurezas.

APLICAÇÃO  Ferramenta : Trincha
Diluição e nº de demãos: 1 a 2 demãos, tal qual o produto é fornecido, lixando previamente 
com Lixa de Grão  150 (005-0008) ou mais fina.
Tempo de secagem :
Ao tacto: 30 minutos, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos  20ºC.
Para demãos seguintes: 3 a 4 horas, nas mesmas condições.
Para aplicação  do acabamento: 3 a 4 horas, nas mesmas condições.
Lavagem da ferramenta : Com água.

RENDIMENTO  10 a 12 m
2

/Litro/Demão.
PRODUTOS PARA
ACABAMENTO

 Vernizes Aquosos
Soalhos Secagem -Rápida Mate  (050-0021)
Soalhos Secagem -Rápida Brilhante  (050-0022)
Varnex Aquoso Alta -Durabilidade  (050-0033)

FORMATO(S)  2,5LL
PERÍODO ACONSELHADO                                                                     
DE ARMAZENAGEM

 24 meses, em embalagens fechadas protegidas do frio e do calor .

OUTRAS INFORMAÇÕES  Preparação do soalho : Caso se pretenda proceder à coloração do soalho , podem utilizar-se 
antes da aplicação deste selante, as Velaturas Aquosas  (028-000X), segundo as indicações 
fornecidas pela respectiva ITC.
Entre demãos e antes da aplicação do verniz , deverá efectuar-se uma lixagem com lixa fina.
O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo diluição. 
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

 Consulte a ficha de segurança do produto .

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 .
  Informação Técnico - Comercial :  CC 231 21.1
  02/07/2021 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES


