
USO
• Para toda a marcenaria exterior submetida à intempérie: marcos, portas,
janelas, persianas, portões...
• Aplica-se sobre todas as essências de madeira (inclusive no carvalho),
europeias e exóticas, novas ou antigas.

PREPARAÇÃO
A madeira tem que estar bruta, limpa e seca.
• 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.

Climas extremos

VERNIZ EXTERIOR

APLICAÇÃO
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

Ferramentas: Pincel

Tempo de secagem: 

Entre 2 demãos 6h
Secagem completa 12h

Rendimento: 2 demãos ± 6m²/L

Limpeza : AGUARRÁS

• Elevada proteção sol, geada, neve

PROTEÇÃO – 8 anos     
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).
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