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 Purpurinas prateadas para paredes e madeiras

 MagicEffects Glitter
 177-0200       

DESCRIÇÃO  Verniz acrílico brilhante com partículas de purpurina prateada, que se iluminam pela acção da 
luz conferindo um efeito de glamour às áreas decoradas . 

UTILIZAÇÃO  Sobre paredes e madeiras interiores, em pinturas novas e repinturas.
PROPRIEDADES  Efeito decorativo purpurina prateado

Secagem rápida
Hidrofugante
Inodoro

COR(ES)  Incolor com partículas prateadas
CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

 Brilho : Brilhante
Densidade : 1.05 ± 0.03   
Viscosidade : 50 - 60 KU/25ºC. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem .
COV's: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/e): 130 g/l (2010). Este produto contém, 
no máx. 129 g/l COV.

PREPARAÇÃO 
DO SUBSTRATO

 A superfície a pintar deve estar sã, perfeitamente limpa e seca, livre de poeiras, gorduras, 
restos de argamassa, etc. 

Paredes
Tratando-se de um verniz transparente, escolher o esquema de pintura adequado com a cor  
de fundo pretendida.

Madeiras
Directo à Madeira:
Madeiras novas :
Limpeza  - Desengordurar com Robbilava  (909-000X) quando existirem manchas de óleos ou 
outros contaminantes.
Lixagem  - Aconselha-se uma lixagem, no sentido do veio da madeira, com lixa de grão 
P120/150, removendo o pó de seguida.
Madeiras envernizadas :
Dependendo do estado do verniz lixar ou decapar de modo a obter uma superfície lisa e 
uniforme. 
Para madeira com efeito colorido: 
Aplicar previamente o protetor decorativo Transcolor Aqua (101-XXXX) no seu tom preferido.

APLICAÇÃO  Mexa muito bem o produto com uma espátula de modo a envolver bem as purpurinas no  
verniz. Não agitar a embalagem.
Nota : Durante a aplicação deve ir mexendo frequentemente de modo a manter as partículas  
distribuídas homogeneamente.
Ferramentas : Rolo ou trincha.
Diluição e nº de demãos : 1 a 2 demãos, tal e qual o produto é fornecido, conforme o efeito 
que desejar (com mais ou menos purpurinas).
Tempo de secagem: 4 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20ºC. 

Lavagem da Ferramenta : Com água.
RENDIMENTO  10 - 14 m

2

/L/Demão, dependendo do tipo de suporte e condições de aplicação.



PRODUTOS PARA
ACABAMENTO

 

FORMATO(S)  0,25L, 0,75L
PERÍODO ACONSELHADO                                                                     
DE ARMAZENAGEM

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

OUTRAS INFORMAÇÕES  Em madeiras extremamente duras e/ou que contenham compostos oleosos  (ex: Ipê, Cumaru, 
Teca, etc.),  deverá ser efectuado um ensaio prévio de adesão/penetração numa pequena 
área-teste.

Realizar a aplicação tendo o cuidado de espalhar o verniz uniformemente e em camadas muito  
finas de modo a que as partículas prateadas fiquem distribuídas homogeneamente no  
acabamento. Evitar sobreposições durante a aplicação e avaliar se a distribuição das  
partículas está a ficar efetivamente uniforme, retificando, se necessário, antes de deixar 
secar.

Quando utilizar um rolo como método de aplicação , escolher um de pelo curto, adequado 
para esmaltes e vernizes.

No caso de paredes, escolher para a cor de fundo uma tinta com algum brilho .

Em fundos de cores claras, como as purpurinas são prateadas, vai ser percetível a sua cor 
cinzenta, ficando a tonalidade mais ou menos acinzentada , consoante a maior ou menor 
espessura de Glitter aplicado.

Quando se pretende aplicar áreas grandes é ainda mais importante cumprir com as  
recomendações indicadas, de modo a garantir a homogeneidade da distribuição das  
partículas, pelo que se sugere ensaiar primeiro numa placa à parte , os procedimentos a serem 
realizados.

O Glitter pode ser diluído até 10% com água de modo a facilitar a aplicação, sendo 
especialmente recomendada a diluição quando se trata de áreas maiores , substratos 
absorventes e no caso de tempo quente .

ESQUEMA(S) DE PINTURA
 
PROPORÇÕES               
CATALIZAÇÃO

 

PRECAUÇÕES DE 
SEGURANÇA

 

GARANTIAS  
NOTA  
  Informação Técnico - Comercial : CC  442 20.1
   - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES


