
Bancadas
Proteção destinada a superfícies horizontais (bancada, lavatório)

pintadas com a tinta Renovation Perfection.

O Verniz protetor para reforçar a resistência das superfícies horizontais repintadas
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USO

• O Verniz Protetor Bancadas Renovation Perfection fornece 

proteção a longo prazo para as bancadas. Como uma armadura, 

o filme oferece proteção duradoura pronta para fazer frente a 

todas as circunstâncias do dia a dia.

• Proteção contra riscos

• Ultra resistência a manchas, gordura.

A EXIGÊNCIA DE UM RESULTADO PERFEITO E DURADOURO
O verniz Renovation Perfection foi especialmente desenvolvida para proteger 

de maneira duradoura os suportes e materiais muito utilizados.

Graças à associação de polímeros específicos e o Additiv System, booster de 

rendimento, oferece um acabamento de alta qualidade, pronto para 

proteger a pintura Renovation Perfection contra choques e riscos

específicos nas bancadas.

INCOLOR

0,5L



PREPARAÇÃO

O Verniz Protetor Bancadas Renovation Perfection é essencial para reforçar a resistência das superfícies

horizontais repintadas com a tinta Renovation Perfection.

Aguarde a tinta secar completamente antes de aplicar o Verniz Protetor.

APLICAÇÃO

4h Secagem entre demãos

24h Secagem completa

Água
Limpeza das 
ferramentas

Pincel
(para ângulos, esquinas e 

acabamento)

FERRAMENTAS :

Mesclador ou 
vara larga

Rolo para lacar

INFORMAÇÃO:

1. Prepare o Verniz Protetor que integra o sistema aditivo presente na tampa. Esvazie-o completamente na 

lata e misture bem durante 5 minutos.

2. Aplique o Verniz Protetor em 2 demãos uniformes, e transversais para garantir o desempenho da 

proteção e um acabamento limpo.

A resistência ideal da proteção é obtida após 20 dias de secagem; Recomenda-se fazer um uso moderado 

do suporte (vigiar golpes, manchas, limpar com cuidado...) durante os primeiros 20 dias.

Aplicar à temperatura ambiente entre 12ºC e 25ºC. Evitar as correntes de ar.

CONSELHOS V33
• A superfície assim protegida pode ser facilmente mantida com os produtos domésticos comuns.

0,5L = +/- 4m²
2m² acabamento em 2 demãos 
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