BRASILUX TINTAS TÉCNICAS LTDA
Rua Bambozzi nº 10 – Nova Matão – Matão(SP) – CEP: 15.990-668
Fone/Fax: (16) 3383-7000 – 0800-55-6002

BOLETIM TÉCNICO
VERNIZ SECAGEM RÁPIDA
Descrição:

Produto formulado a base de resinas alquídicas modificadas especiais e solventes alifáticos.
Proporcionando um acabamento de ótimo brilho, aderência, secagem, flexibilidade e resistência
às intempéries.

Uso e Aplicações:

Seu uso é recomendado para interiores e exteriores, com acabamentos transparentes de aspecto
brilhante, sobre superfícies de madeiras em geral como portas, janelas, barcos , cercas e objetos
decorativos em geral.

Código do Produto:

VN 09.00.030

Tipo de Veiculo:

Alquidico Modificado

Cor:

Transparente

Teor de Sólidos:

Por Peso: 40 à 45 %

Diluente:

RD 7100527 (para uso em revolver e airless)
Água raz mineral AG 10.00.100 (para uso em pincel e rolo)

Viscosidade à 25ºC CF6:

50 a 60 seg.

Método de Aplicação:

Pincel/Rolo/Revolver/Airless

Demão Recomendada:

02 a 04 Demão

Espessura Seca por Demão: 25 a 30 Micrômetros
Rendimento Teórico:

25 a 30 m2/galão/demão

Secagem:

Ao Toque:
Ao Manuseio:
Final:

02 Horas
04 à 06 Horas
72 Horas

Intervalo entre demão:

Mínimo: 24 horas

Máximo: 72 horas

Massa Especifica:

0,930 à 0,950 g/Cm3

Preparação da Superfície :

A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes , como, poeira, graxa, óleo
e seca( sem excesso de umidade ).

Estocagem :

A temperatura ambiente, 24 Meses.

Observações :

O Rendimento é teórico para uma espessura de 25 microns, não considerando perdas decorrentes
da rugosidade da superfície e do método de aplicação

Normas de Segurança:

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais e longe de
fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a
embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de
segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e
pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos.

