
VERNIZ INTERIOR
ULTRA RESISTENTE BRILHANTE
 Ultra-resistência aos riscos e manchas
 Tecnología Extrem-Protect.
 Protege os móveis, objetos, portas, tampos…

INFORMAÇÕES

V33 ESPAÑA S.A.  C/Balmes 7, 1º7ª - 08291 Ripollet (Barcelona) – España – Tel: 935 921 999 – www.v33.es  

FORMATOS                              CORES

0,75L 2,5L0,25L

CARACTERÍSTICAS
• Dá uma cor rica e intensa à madeira.
• Garante uma resistência excelente às panca das, aos riscos, às manchas e 
à água.
• Grande facilidade de aplicação: não escorre, tensão perfeita, secagem 
rápida, ausência de cheiro desagradável.
• Norma Brinquedos EN 71.3 Os vernizes interiores V33 são formulados 
segundo cadernos de encargos escrupulosos para contribuir para o 
respeito pelo utilizador, do seu habitat e do meio-ambiente ao mesmo 
tempo que garante um nível de desempenho excelente.

São submetidos a ensaios normalizados realizados por laboratórios independentes que comprovam: o 
respeito pela qualidade do ar interior medido segundo a norma EN 16 000, das emissões de COV 
(Compostos Orgânicos Voláteis) inferiores às restrições regulamentares, a ausência de substâncias 
perigosas (formaldeídos, etc).

USO
•Recomendado para a decoração e proteção das madeiras interiores:
móveis, objetos, portas…



VERNIZ INTERIOR ULTRA RESISTENTE
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PREPARAÇÃO
• MADEIRA VERNIZADA: Lixar levemente com lixa fina (240). Se o verniz estiver estalado, decapar com DECAPANTE
ESPECIAL MADEIRA V33. Passar por água. Deixar secar 24 horas.
• MADEIRA ENCERADA: Retirar as demãos de cera com um desencerador. Lixar levemente com lixa fina (240) e
limpar o pó.
• MADEIRA GORDUROSA (teca…): Desengordurar. Lixar levemente com lixa fina (240) e limpar o pó.

APLICAÇÃO

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0º C
EUH208 Contém 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ONA. 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)
Valor limite de la UE para el producto (cat.A/e): 150g/l (2007) – 130g/l (2010). Contenido máx. en COV: 6g/l.

Para conservar uma lata aberta, colocar o produto que sobra em uma lata mais pequena e muito bem fechada.
Contribui-a à preservação do meio ambiente não jogando os resíduos no esgoto. Leve a embalagem vazia além dos
produtos não utilizados a um ponto de recolhida de resíduos habilitado. (Contatar com sua administração pública).
Fechar a lata depois do seu uso.

Condições ideais de aplicação: Em madeira bruta, limpa e seca, entre 12° e 25°C em tempo seco, sem correntes de ar
e protegido do sol.
 Misturar antes e durante a aplicação, utilizando uma vara comprida e larga para homogeneizar bem o produto.
 Aplicar com pincel, mini rolo ou pistola em demãos regulares no sentido das fibras da madeira evitando espessura
 demasiada.
 Deixar secar a 1ª demão durante 3 horas.
 Lixar levemente com lixa fina (240) e limpar o pó antes de aplicar a segunda demão. Deixar secar.


