
VERNIZ EXTERIOR
AGUA PROTECT
 PROTEÇÃO ATE 6 ANOS.
 Alta proteção contra os raios UV e a chuv a.
 Fórmula anti gotejamento.

INFORMAÇÕES

CARACTERÍSTICAS
• Alta concentração de agentes UV para uma melhor resistência ao sol.
• Poder impermeável reforçado para bloquear a água e a humidade sobre 
a superfície.
• Fácil aplicação vertical: sistema anti gota.
• Fórmula à água : Resultados técnicos e Respeito do Ambiente 
garantidos.
• Sem cheiro.
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FORMATOS CORES

0,75L 2,5L

USO
 Se aplica sobre madeiras exteriores muito expostas:

persianas, janelas, batentes.
 Compatível com todo tipo de madeiras: europeias e

exóticas..



PREPARAÇÃO
A madeira deve estar bruta, limpa e seca.
• Madeira bruta: Lixar e retirar o pó. Tratar previamente com o Fundo Longa Duração Multiusos V33 para madeiras
exteriores.
• Madeira com protetor: Escovar a madeira para retirar as partes não aderidas, lixar com papel de lixa para obter
uma superfície lisa e retirar o pó.
• Madeira envernizada ou pintada: Decapar com o Superdecapante para Madeira V33. Aclarar com água e deixar
secar 24 horas. Lixar e retirar o pó.
• Madeira engordurada: Desengordurar..

APLICAÇÃO

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
EUH208 Contém 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ONA. Pode provocar uma reacção alérgica.
P102 Manter fora do alcance das crianças. Recomendações de prudência - 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)

VERNIZ EXTERIOR AGUA PROTECT

PROTEÇÃO
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Agitar com vareta antes de aplicar. Atenção: O aspeto na embalagem não corresponde com a cor obtida ao secar.
• Aplicar em duas demãos com pincel, com pistola (diluição: 10% água) ou com rolo.
• Lixar com papel de lixa fina entre as duas demãos para obter uma superfície lisa.
• Sobre madeiras novas ou muito expostas, é recomendável aplicar uma terceira demão para as cores claras.
• Condições ideais de aplicação: entre 12ºC e 25ºC sobre madeira não demasiado quente para evitar qualquer rastro
de secagem.
Aplicar o verniz em um lugar protegido do sol e das correntes de ar para evitar que o verniz se seque demasiado
rápido.

A PROTEÇÃO DE 6 ANOS depende da exposição e das condições climáticas. Pode  car reduzida caso as superfícies
estejam submetidas a condições climáticas extremas, a uma forte humidade ambiental ou caso se produza uma
acumulação prolongada de água sobre o suporte (caso dos suportes horizontais).


