
VERNIZ PARQUET/LAMINADOS
RENOVADOR
 Devolve o seu aspecto original aos parquets riscados e 

usados.
 Resiste às manchas , abrasão e aos choques..

INFORMAÇÕES

CARACTERÍSTICAS
Ideal para renovar os pisos de madeira e laminados.
• Aderência direta: sem lixado ou decapado, o verniz adere diretamente
sobre o suporte...
• Proteção durável: o verniz resiste às atividades diárias (manchas, 
trânsito...) e protege os pisos de madeira e laminados graças à TECNOLOGIA 
DIRECT PROTECT.
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FORMATOS                              CORES

0,75L 2,5L

USO
Parquet envernizado, pré envernizado e piso laminado de madeira europeia
ou exótica.
• Compatível com piso radiante.
• Não pode ser aplicado sobre pisos exteriores, oleados e encerados.



PREPARAÇÃO
A preparação do suporte é essencial para obter um bom acabamento.
O suporte deve estar limpo, seco e livre de graxa.
• PARQUET ENVERNIZADO: Lixar (grão 120) e eliminar o pó.
• PARQUET PRÉ ENVERNIZADO ou LAMINADO: limpar com detergente alcalino (com sódio) antes de aplicar.
A presença de gordura pode impedir a boa aderência do verniz.

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 num ponto de recolhida de resíduos habilitado. (Contactar com sua
administração pública).
NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C. Valor limite UE para este produto (cat.A/i) : 140g/l
(2010). Este produto contém menos 40g/L COV.
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Aplicar com temperatura entre 12 °C e 25 °C, sem correntes de ar. Aspecto leitoso que desaparece após a aplicação.
1. Misturar com uma vara para homogeneizar o produto na lata.
2. Aplicar o verniz com trincha ou rolo (12mm) especial "vernizes acrílicos".
3. Aplicar cruzando as demãos, acabando na direção do grão da madeira.
4. Deixar secar 3 horas.
5. Lixar (grão 120) e remover o pó. Aplicar uma segunda demão. Se necessário, aplicar uma terceira demão sem lixar
entre demãos. Sobre piso laminado, não é necessário lixar entre demãos.
6. Deixar secar 24 horas. Usar a sala com cuidado, nos primeiros dias após a aplicação.
Resistência máxima depois de 2 semanas.


