
VERNIZ EXTERIOR
CLIMAS EXTREMOS
 Verniz de poliuretano
 Hidrófugo
 Resistente a temperaturas extremas: -40 ° C / + 60 ° C.
 Alta concentração em agentes anti-UV.
 Especial Exterior

INFORMAÇÕES
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FORMATOS CORES

0,75L 2,5L0,25L

CARACTERÍSTICAS
 Hidrófugo.
 Alta concentração em agentes anti-UV.
 Elevada proteção sol, geada, neve
 Verniz poliuretano 8 anos de proteção
 Impermeável, anti abrasão

USO
 Para toda a marcenaria exterior submetida à intempérie: marcos,

portas, janelas, persianas, portões...
 Aplica-se sobre todos os tipos de madeira (inclusive no carvalho),

europeias e exóticas, novas ou antigas.



PREPARAÇÃO

APLICAÇÃO

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

VERNIZ EXTERIOR CLIMAS EXTREMOS

PROTEÇÃO
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• MADEIRA BRUTA : escovar e retirar o pó. Diluir a 1ª demão
• MADEIRA ENVERNIZADA : lixar levemente com papel de lixa de grão fino 240. Se o seu verniz anterior desprendeu-
se em escamas, eliminar a capa com o Super Decapante madeira V33. Enxaguar com água. Deixar secar durante 24h.
Escovar e retirar o pó.
• MADEIRA PINTADA : Decapar com o decapante madeira V33. Enxaguar com água. Deixar secar 24h. Lixar levemente
com papel de lixa de grão fino 240 e retirar o pó
• MADEIRA COM PROTETOR DECORATIVO : lixar levemente com papel de lixa de grão fino 240 e retirar o pó.
Arredondar levemente os ângulos da sua marcenaria com papel de lixa para assegurar uma aplicação homogénea do
verniz.

EUH208 : Contém metiletilcetoxima. Pode provocar uma reação alérgica. H226: Líquidos e vapores inflamáveis.
EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. P101: Se for necessário consultar um médico,
mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P210: Manter afastado do calor,
superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. 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). Valor limite da UE para este produto (cat A/e) : 400g/L (2010). Este produto contém máx. 400g/L
COV.

Condições ideais de aplicação entre 12ºC e 25ºC, tempo seco e sem corrente de ar.
• Aplicar com pincel a 1ª demão e deixar secar 6 horas
• Lixar levemente com papel de lixa grão fino (240) e retirar o pó antes de aplicar a 2ª demão
• Evitar as sobre capas

A duração se aplica a: As MADEIRAS novas ou por renovar de essências comuns: segundo modo de preparação e de
aplicação
• EXPOSIÇÃO : unicamente em madeiras verticais. Exposição Sul e Sudoeste: tratar em 3 demãos.
A proteção de 8 anos depende da exposição e das condições climáticas. Pode reduzir-se no caso de que as superfícies
estejam submetidas à condições climáticas extremas, à uma forte humidade ambiental ou no caso de que se produza
uma acumulação prolongada de água sobre o suporte (caso dos suportes horizontais).


