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Produto baseado em resinas acrílicas, com muito boas propriedades de enchimento e de
muito fácil lixagem, recomendado para todos os tipos de madeiras em interiores.
Para a preparação de madeiras, em interior, destinados ao envernizamento com vernizes
de base aquosa, vernizes de poliuretano monocomponente e vernizes convencionais
(alquídicos e oleoresinosos).
* Bom poder enchedor.
* Fácil lixagem.
* Secagem rápida.
* Fácil aplicação.
Densidade: 1.02 + 0.03
Viscosidade: 75 - 80 KU/25ºC
Ponto de inflamação: Não inflamável
COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 30g/l (2010). Este produto
contém no máx. 30 g/l COV.
Casos Normais:
Lixagem - aconselha-se uma lixagem com lixa fina.
Recomendações especiais - Este produto deve ser sempre aplicado directamente à
madeira. A madeira a envernizar deve estar bem seca, limpa e apresentar uma temperatura
entre 10ºC (min.) e 35ºC (máx.).
Ferramenta:
Trincha ou pistola.
Diluição e nº de demãos:
Trincha: diluir com água, até máximo de 5% em volume.
Pistola: diluir com água, até máximo de 20% em volume.
O nº de demãos a aplicar, varia consoante o grau de porosidade da madeira que se
pretende obter.
Tempo de secagem:
Ao tacto - 1 hora.
Para demãos seguintes - 4 a 6 horas.
Para aplicação do acabamento - 6 a 8 horas em zonas bem ventiladas e a temperaturas da
ordem dos 20ºC.
Lavagem da ferramenta:
Com água.
2
5 a 6 m / Litro / Demão.
Verniz Atlântis Cêra (V40-0001) e Verniz Atlântis (V40-0005).
1 e 5 litros.
18 meses.
Não aplicar a temperaturas inferiores a 10ºC ou superiores a 35ºC. Não aplicar com
humidade ambiente superior a 75%. Entre demãos e antes da aplicação do verniz, deverá
efectuar-se uma lixagem com lixa fina.

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.

