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FICHA TÉCNICA  
 

TAPA POROS AQUOSO 

REF. 02 0023 000 
 
 
DESCRIÇÃO: 
TAPA POROS AQUOSO é um produto formulado à base de resinas de 100 % Acrílicas, estudado para 

ser utilizado como primeira camada no acabamento de madeiras, na qual pretende a selagem do poro, 
depois de seca consegue-se uma lixagem suave obtendo-se acabamentos macios. 
 
PROPRIEDADES: 

Bom poder de enchimento e selagem do poro da madeira. Excelente lixagem.  
Boa aderência e dureza. Rápida secagem. 
 
CARATERISTICAS TECNICAS: 

Aspecto da Película Seca Transparente N.º demãos 1 a 2 

Cor Ligeiramente Amarelado Repintura 4 horas 

Viscosidade (20ºC, ford4) 150 +/- 10” Rendimento 10 a 12  m2/L 

Densidade (20ºC) 1,040+/-0,10 g/cm3 Diluente Pronto aplicar, água 

 
CAMPOS DE APLICAÇÃO: 

Como 1.ª demão na preparação da madeira maciça ou folheados de madeira. É recomendado para a 
selagem do poro da madeira, em aplicação no exterior e no interior, na indústria do mobiliário e 
construção civil, proporcionando um bom desempenho no verniz de acabamento. 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO: 

É aplicado à pistola ( preferencialmente ) ou com uma trincha, em 1 demão  “ farta “ sem diluição. 

MEXER BEM O PRODUTO ANTES DE O APLICAR. 

A superfície deve apresentar-se limpa, bem lixada e isenta de humidade. Quando da aplicação sobre 

velatura, esta deve estar bem seca e se possível isenta de pêlo superficial. 

Limpeza Material: A limpeza de todos os utensílios e ferramentas deve ser feita com água . 

Higiene Segurança: Recomenda-se a aplicação em ambiente arejado e a utilização  simultânea de luvas 

e máscara de proteção.  

 
APRESENTAÇÃO COMERCIAL: 
O TAPA POROS AQUOSO   é comercializado em embalagens de 1/4, 1, e 5L. 

 
ARMAZENAGEM/VALIDADE: 

Aproximadamente 1 ano, em embalagens seladas e acondicionadas ao abrigo do frio e calor excessivos. 
 
 
 
 
 
Os campos e modos de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiencia devendo ser entendidos como orientação geral. 
Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas 
características. 

Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da GROUHT. 


