VERNIZ TOPCRYL
verniz acrílico aquoso para madeira de qualidade superior

Descrição do
Produto:

O VERNIZ TOPCRYL é um produto 100% acrílico para a proteção de madeiras, tanto no exterior
como no interior.
Este produto cumpre os limites estabelecidos no decreto-Lei 181/2006 (Diretiva 2004/42/CE):
A/e

Propriedades:

Verniz de secagem rápida, boa transparência, boa durabilidade no exterior, mesmo no caso do
incolor.

Preparação da
Superfície:

Superfícies Novas: A superfície deverá apresentar-se devidamente limpa, seca, isenta de
poeiras, óxidos e gorduras. Lixar a madeira com lixa de papel de grão médio.
Repintura: A tinta antiga deve ser raspada cuidadosamente. Proceder de seguida conforme o
previsto para superfícies novas.

Aplicação:

Homogeneizar convenientemente o conteúdo da embalagem.
O produto deverá ser aplicado, em duas a três demãos, à trincha ou ao rolo. O Produto é
comercializado pronto-a-aplicar, podendo ser diluído até 10% na primeira demão.

Características
Físicas:

ACABAMENTO:
CORES:

Brilhante, Mate acetinado
Incolor e catálogo Fabydex

SECAGEM SUPERFICIAL:

1.5 a 3 hora (a título meramente orientativo)

SECAGEM P/ SOBREPINTURA:

7 a 8 horas (a título meramente orientativo)

RENDIMENTO TEÓRICO:

DILUENTE:
VISCOSIDADE (ME-35, ASTM D-1200):
DENSIDADE (ME-10):
COV’S:

Dependente das condições de aplicação e do tipo de
suporte e a título meramente orientativo indicamos
10-12m2/L/demão.
Água
40-50 segundos
1.00 – 1.05 Kg/L
No máximo 130g/L pronto a aplicar, valor limite UE(Cat
A/c):120g/L (2010)

Fornecimento:

1L, 5L e 15L

Armazenagem:

Deve ser armazenado na sua embalagem original, hermeticamente fechada e a uma
temperatura ambiente compreendida entre 5ºC e 25ºC, por um período de 12 meses.
Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível.

Segurança e
Ambiente:

Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do
produto.

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A LASET TINTAS LDA guarda o direito
de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam
as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da LASET TINTAS LDA. Não garantimos resultados em
condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de
vendas estão sujeitas aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda.
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