
VERNIZ PROTETOR 
BANCADAS
 MADEIRA - MELAMINA - AZULEJOS / PINTADOS
 ACABAMENTO LISO
 TECNOLOGIA CERÂMICA Ultra resistente aos riscos

INFORMAÇÃO

CARACTERÍSTICAS
 Alta resistência às manchas, gordura, produtos de limpeza e calor (100ºc)
 Alta resistência à limpeza.
 TECNOLOGIA CERÂMICA Ultra resistente aos riscos
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FORMATOS COR

USO
Verniz destinado à proteção de bancadas pintadas, seja em
madeira, melamina ou azulejos.

A aplicação do VERNIZ PROTETOR é indispensável para reforçar a resistência
das bancadas pintadas com o ESMALTE RENOVAÇÃO MÓVEIS DE COZINHA.
Recomenda-se fazer um uso moderado do suporte (vigiar golpes, manchas,
limpar com cuidado...) durante os primeiros 20 dias.
Inércia química*: apto para contatos ocasionais com alimentos.
*Responde ao test de inércia química segundo norma NF EN 1186 parte 1, 2 e
3, tempo de contato limitado a 2 horas, para um contato com alimentos
ácidos, gordurosos, aquosos e alcoolizados.
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PREPARAÇÃO
• Sobre MADEIRA ENVERNIZADA, PINTADA, ESTRATIFICADA, MELAMINA : Limpar com sabão, enxaguar com água
abundantemente e deixar secar. Lixar cuidadosamente (grão 240). Retirar o pó.
• Sobre MOSAICOS E AZULEJOS : Limpar com sabão, enxaguar com água abundantemente e deixar secar.
• Para os REJUNTES dos mosaicos e azulejos : Durante a limpeza, insistir nos rejuntes com uma esponja abrasiva ou
uma escova para retirar os resíduos de produtos de manutenção, limpeza ou mofo.

A LIMPEZA é indispensável, deve-se realizar com um limpador a base de soda (alcalino). Qualquer corpo gorduroso ou
peliculado pode provocar a não aderência da pintura

No caso que o seu suporte tenha rejuntes de silicone, recomenda-se
elimina-las antes de pintar. Prever refaze-las depois da aplicação.

APLICAÇÃO

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
EUH208 : Contém Benzisotiazolinona. Pode provocar uma reação alérgica. P102: Manter fora do alcance das crianças.
P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de
recolha de resíduos (contato com a autoridade local). Não deitar os resíduos no esgoto. Fechar a lata depois do seu
uso. Não armazenar a temperaturas < 0°C. Valor limite da UE para este produto (cat A/e) : 130g/L (2010). Este
produto contém máx. 55g/L COV.
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1. Aplicar uma 1ª demão do verniz de proteção cruzando as demãos. Trabalhar por pequenas superfícies (de 0,5m2 a
1m2). Deixar secar 4h.
2. Lixar levemente com papel de lixa grão 240 e retirar o pó. Aplicar uma 2ª demão da mesma forma que a 1ª. Deixar
secar 24h.
Verniz protetor destinado unicamente ao uso interior. Respeitar o rendimento do produto. Aplicar à temperatura
ambiente entre 12ºC e 25ºC. Evitar as correntes de ar.
Não parar a aplicação no centro do suporte.
Não voltar a aplicar durante o tempo de secagem.
Limpar suas ferramentas com água.


