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         Soluções Químicas 
 

FICHA TÉCNICA 

VERNIZ AQUOSO BRILHANTE 

REF. 02 0020 000 
 
DESCRIÇÃO: 

VERNIZ AQUOSO BRILHANTE de base acrílica resistente aos raios UV, indicado para interior e exterior. 

 

CARACTERISTICAS:  

 Fácil de aplicar sem cheiro agressivo, 

 Fácil limpeza com água, proteção contra os raios UV, 

 Resistente aos desgastes do tempo, 

 Não altera a tonalidade da madeira,  

 Secagem rápida. 

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO: 

Indicado para decoração e proteção de todo o tipo de madeiras macias, devidamente preparadas em envernizamento novo 

ou restauros no interior e exterior. 

 
PROPRIEDADES: 

COR: Transparente PONTO DE INFALMAÇÃO: 100ºC 

ACABAMENTO: Brilhante TEMPO SECAGEM AO TATO:  1 hora 

DILUIÇÃO: Água 5 a 10% DEMÃOS SEGUINTES: 4 a 6 horas 

DENSIDADE: 1,03 ± 0.03 (A) LAVAGEM FERRAMENTAS: Água 

VISCOSIDADE: 50 - 60 S RENDIMENTO: 10 a 12m2/litro/demão 

 

MODO DE APLICAÇÃO:  

o verniz não deve ser aplicado com temperaturas inferiores a 5ºC e superiores a 35ºC ou em dias com muita humidade. 

Garantir que as superfícies a envernizar  se encontram limpas e isentas de poeira. Homogeneizar muito bem, se necessario 

diluir com água. 

Aplicação: Com rolo, trincha ou pistola. 

Para um bom desempenho sempre 2 demãos ou mais. 

Para um acabamento mais brilhante, aumentar o numero de demãos. Entre demãos usar lixa para madeira grão fino. 

 

PRECAUÇÕES:  

Recomenda-se a aplicação em ambiente arejado e a utilização simultânea de luvas e máscara de proteção. 

É aconselhável manter o produto fora do alcance das crianças. As indicações presentes não dispensam a consulta da 

respectiva ficha de segurança. 
 

APRESENTAÇÃO COMERCIAL: 

É comercializado em embalagens de 1/4L, 1L, e 5L. 

ARMAZENAGEM/VALIDADE:  

Deve ser armazenado nas embalagens de origem, seladas, e acondicionadas ao abrigo da luz solar e do frio, o produto tem 

uma estabilidade de cerca de um ano. O produto tem a validade de 24 meses conservado na embalagem original e 

respeitando as condições de Armazenagem. 

 
 
 
 
 
 
 
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. 

 
 


