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Acabamento tipo verniz para revestimento orgânicos do tipoRebetop Gran, promove
um aspeto brilhante à superfície.

Produto adequado para cobrir os revestimentos orgânico conferindo um acabamento
superficial mais liso. O preenchimento dos poros com TopecaVerniz Gran torna o
revestimento orgânico mais fácil de limpar e evita a deposição de poeiras, sujidades e
esporos.

Topeca Verniz Gran apresenta uma excelente capacidade de enchimento, em apenas
uma passagem.

reboco e revestimentos de 
fachadas

utilização

• grande flexibilidade
• acabamento brilhante
• resistente UV

suporte

Exterior/ Interior:

• Suportes revestidos 
com sistema de 
acabamento tipo 
Rebetop Gran

verniz para revestimentos orgânicos
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Não aplicar em superfícies horizontais ou com inclinações inferiores a 45º.

Não aplicar em suportes molhados.

Proteger as arestas superiores do revestimento contra a água da chuva, conforme as
regras da arte, recorrendo ao uso de capeamentos de protecção.

Não deve ser aplicado sobre:

−Superfícies geladas ou em risco de gelar nas primeiras 48 horas após aplicação;

−Suportes muito quentes ou com tempo excessivamente quente;

−Com tempo chuvoso ou humidade atmosférica excessiva.

As ferramentas deverão ser limpas com água antes do produto secar.

O topeca verniz Gran deve ser aplicado sobre o revestimento orgânico após a
secagem completa deste.

composição e 
características
Composição:
Resinas em dispersão aquosa, areias 
coloridas e aditivos específicos.

Características:

Temperaturas de aplicação (ambiente 
e suporte): 5ºC a 30ºC.

Tempo de secagem: 24 horas

NOTA: Os tempos apresentados foram determinados em 
condições normalizadas. (Temperatura 20ºC, 50% HR)

recomendações

consumo

Branco, depois de seco incolor

reboco e revestimentos de 
fachadas
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cor

apresentação

conservação

Varia consoante a granulometria do
revestimento orgânico. Como dado
orientativo : 200g/m2

Baldes de 5 kg. 

1 ano após fabrico em embalagem
original fechada ao abrigo do gelo e
do sol.



Os suportes devem estar limpos, planos, secos, isentos de óleos e gorduras.

Verificar o grau de aderência e solidez do revestimento orgânico.

O revestimento orgânico deve estar completamente seco (cerca de 7dias) antes da aplicação do
Topeca Verniz Gran.

Homogeneizar o produto antes da sua aplicação.

Espalhar o produto sobre toda a superfície com um rolo de pelofino, preenchendo todos os
espaços vazios com o verniz.

preparação do suporte

reboco e revestimentos de 
fachadas

aplicação

verniz para revestimentos orgânicos
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