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FUNGOFF STAIN IMPREGNANTE – FG 61... 
Natural, Canela, Cerejeira, Cedro, Mogno, Imbuia, Nogueira, Mogno Claro, Castanho e Ipê 

 

Descrição: 

Produto formulado a base de resinas alquídicas uretanizadas combinadas com solventes 
alifáticos e aditivos especiais. Proporciona grande durabilidade as intempéries e excelente 
resistência a fungos, além de um acabamento transparente acetinado, excelente aderência, 
rápida secagem, ótima flexibilidade e boa repelência a água. Produto não forma filme. 

 

Uso e Aplicações:          
Recomendado para interiores e exteriores, sobre superfícies de madeiras em geral como, 
portas, janelas, esquadrias, cercas, lambris, forros, móveis de madeira para jardim e objetos 
decorativos de madeira em geral. 

 

Diluente/Catálise: 
 
Produto pronto para uso, não é recomendado adição de produto nenhum. 
 

 

Teor de Sólidos: Por Peso:  34  +/-   2% 

 

Formas de 
Aplicação: 
 
Demão 
recomendadas: 

 
Pincel com cerdas macias, com movimentos longos, sempre no sentido do veio da madeira. 
Após aplicação, retirar o excesso com pano limpo e seco. 
 
02 a 04 demãos com intervalo entre demãos, no mínimo 12 horas – máximo 24 horas. 
É recomendado efetuar lixamento entre demãos para melhor performance do produto. 

   

 

Secagem (25ºC) 
Ao Toque:        02 a 03 horas 
Ao Manuseio:  04 a 06 horas 
Final:                48 a 72 horas 

 

Instruções Gerais: 

A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, 
óleo e seca (sem excesso de umidade). Para madeiras em que já exista pinturas ou verniz, é 
necessário que sejam removidos totalmente antes da aplicação do FUNGOFF STAIN. 
Madeiras resinosas como Ipê, Pinus, Grapia, Itaúba e Cumaru, podem prejudicar a aplicação 
apresentando manchas ou retardo na secagem. Para evitar esse tipo de problema, é 
recomendado aplicação de Verniz Isolante, que evita a migração da resina da madeira para 
superfície, proporcionando excelente performance ao ser aplicado. 
O produto deve ser aplicado nas 6 faces da madeira. 
Para outras formas de aplicação ou dúvidas, consultar departamento técnico Brasilux. 

 

Rendimento 
teórico: 
 
Densidade: 

 
50 a 60 m2 /galão/demão, para espessura de 20 microns, não considerando perdas 
decorrentes da superfície ou métodos de aplicação. 
 
0,900 a 0,920 g/cm3 

 

Normas de 
Segurança: 

 
Produto Inflamável, manter embalagem  fechada,  fora do  alcance de crianças, animais e 
fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.  
Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.  
Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, 
óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.  
Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso 
e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto 
no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq. 
Pode ser estocado por 24 meses em temperatura ambiente (25ºC) 

 
 


