
O VERNIZ DE MUITO ALTA 
RESISTÊNCIA PARA UM 
PARQUET À PROVA DO 

TEMPO

Graças à sua fórmula única, o verniz 
parquet ULTRA RESISTENTE é 

especialmente adequado para zonas de 
muito tráfego e grande exigência no dia a 
dia (saltos, malas, brinquedos infantis, etc.).

PROTEÇÃO ANTI-RISCOS  

POLIURETANO
RESISTÊNCIA REFORÇADA graças à 

combinação de uma resina de alto 

desempenho.

CONFORTO NA APLICAÇÃO 
• Pronto a usar 
• Alta cobertura 

BELEZA DURADOURA 
• Bom acabamento que melhora 

todos os tipos de madeira 
• Acabamento perfeito 

RESISTENCIA AL DÍA DÍA
• Proteção extrema contra choques, 

passagens repetidas e manchas 

• Fácil manutenção: ultra lavável

TABELA DE 
CORES
3 aspectos

0,75L .  2,5 L

MATE – ACETINADO - BRILHANTE

Incolor mate Incolor 
acetinado

Incolor brilhante



• Respeitar o rendimento do produto, garante resultados ideais
e duradouros.
• O excesso de verniz nos cantos deve ser evitado.

EM QUE SUPORTES? 
• Parquet, escadas de madeira de todos 

os tipos, novas ou antigas. 
• Ideal para pisos domésticos muito 

solicitados: hall de entrada, corredores, 
salas de estar. 

• Compatível com sistemas de piso 
radiante.

PREPARAÇÃO 
A madeira deve estar em bruto, limpa, seca e sem pó.  

• NOVO PARQUET: lixar com lixadeira (abrasivo de grão 120).  

• PARQUET VITRIFICADO OU OLEADO: lixar com uma 
lixadeira em 3 passadas (abrasivo de grão 50, depois 80 e 120) 
até encontrar madeira em bruto.  

• PARQUET ANTIGO E ENCERADO: remover a demão de cera 
com a ajuda de um desencerador ou shampoo de parquet e a 
seguir lixar mecanicamente em 3 passagens (abrasivo de grão 
50, depois 80 e 120) até encontrar a madeira em bruto.  

• MADEIRA GORDUROSA EM BRUTO (teca, doussie, 
bangkirai, etc.): aconselhamos neste tipo de madeiras a 
aplicar um óleo de parquet. 

APLICAÇÃO 
Condições ideais de aplicação: entre 12°C e 25°C em madeira
seca e sem correntes de ar. Aplicar em 3 demãos ou em 2
demãos após sub-capa, incolor ou colorida.

• Mexa bem o verniz para parquet antes e durante o uso
com uma vareta larga para homogeneizar bem. Aplicar com
trincha (cerdas macias) ou rolo (cerdas de 12 mm). Aplicar
em demãos uniformes, bem preenchidas e cruzadas,
terminando no sentido da fibra da madeira. Deixe secar por
6 horas.

• Lixe (abrasivo de grão 180) e elimine o pó, aplique uma
segunda demão e deixe secar por 6 horas.

• Se necessário, aplique uma 3ª demão, sem lixar entre
demãos..

• Deixe secar por 24 horas. Use a divisão com cuidado nos
primeiros dias após a aplicação. A resistência ótima do
verniz parquet é obtida após 1 semana.

MANUTENÇÃO 
Para manter a beleza do seu parquete, use o LIMPADOR
PARA PARQUET E LAMINADOS LIBÉRON. Uma vez por
ano, estenda a proteção do seu parquet aplicando o
RENOVADOR PARA PARQUET E LAMINADOS V33.

FERRAMENTAS

TRINCHA OU ROLO 12 mm

LIMPEZA

A G U A R R Á S

RENDIMENTO

+/- 4,5m² em 2 DEMÃOS

TEMPO DE 
SECAGEM

6 H ENTRE DEMAOS
24 H COMPLETA

MODO DE EMPREGO

RECOMENDAÇÕES  

V33 España SA — C/ Colquide nº 6 Edificio Prisma, Bloque 2, Planta Baja Oficina E — 28231Las Rozas de Madrid — +34 916 370382 — www.v33.es

Este aviso destina-se a fornecer informações. As informações são baseadas em nosso conhecimento e experiência atuais com base em condições de uso que atendem às normas ou
DTU em vigor. Dada a multiplicidade de fatores que podem influenciar a utilização dos nossos produtos, estes não podem isentar o utilizador das suas próprias experiências. Nenhuma
garantia legal pode ser derivada de nossas informações. Esta folha de dados substitui todas as edições anteriores.

Aviso legal: Perigoso. Respeite as precauções de uso.


