
USO
• Aplica-se em todos os tipos de madeiras, europeias e exóticas.
• Recomendado para a decoração e protecção das madeiras interiores: 
móveis, objectos, portas…

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.

VERNIZ BRILHANTE

ULTRA RESISTENTE

APLICACÃO
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.
• A aparência pode variar de acordo com o suporte, recomendamos realizar um teste numa parte não visível.
• Remova o máximo de verniz possível das ferramentas após o uso. Não descarte os resíduos da lavagem 
(águas/solventes) na pia, vasos sanitários, esgotos, lixeiras, etc. a fim de evitar a sua libertação para o meio ambiente.

CARACTERISTICAS
• Dá uma cor rica e intensa à madeira.
• Garante uma resistência excelente às pancadas, aos riscos, às manchas e à água.
• Grande facilidade de aplicação: não escorre, tensão perfeita, secagem rápida, ausência de cheiro desagradável.
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 independents que comprovam: o respeito pela qualidade 
do ar interior medido segundo a norma EN ISO 16 000, das emissões de COV (Compostos Orgânicos Voláteis) inferiores 
às restrições regulamentares.

Aplicação: Pincel, brocha o pistola 

Secagem ao toque: 30min

Secagem entre demãos: 3h

Secagem completa: 12h.

Rendimento : 1L =+/- 12m² por 1 
demão

Limpeza das ferramentas: AGUA

• Ultra-resistência aos riscos e manchas
• Protege os móveis, objectos, portas, tampos…
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