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VERNIZES PARA PISOS DE MADEIRA          
VN 15.00.000 (BRILHO MOLHADO / VN 15.00.578 (FOSCO) 

 

Descrição: 

 
VN 15.00.000 - Formulado a base de resinas poliésteres e isocianato aromático combinados 
com aditivos especiais, proporcionando acabamento de alto brilho e ótima aderência às 
superfícies, fácil aplicação, excelente resistência química e física, a riscos e acabamento 
vitrificado(brilho molhado) 
 
VN 15.00.578 - Formulado a base de resinas poliésteres e isocianato aromático combinados 
com aditivos especiais, proporcionando acabamento fosco de excelente aderência às 
superfícies, fácil aplicação, excelente resistência química e física. 

 

Uso e Aplicações:          
Seu uso é recomendado para assoalhos, tacos e parquets de madeira e escadas. 
Misturas entre o Verniz Brilhante e Fosco podem ser feitas para obtenção de percentuais de 
brilhos diferentes. 

 

Diluente/Catálise: 
 
Produto pronto para uso, sem adição de solventes ou catalisadores. 
 

 

Viscosidade à 
25ºC CF4:  
 
Teor de Sólidos: 

 
 

12 a 15 seg. 
 
Por Peso:  33  +/- 2% 

 

Formas de 
Aplicação: 

Rolo de epóxi, Trincha, rodo ou Pistola convencional 

   

 

Demão(s) 
recomendada(s): 

3 demãos, com intervalo entre demão de 8 horas. 
Camada seca de 25 a 30 microns por demão 

 

Secagem (25ºC) 

Toque:  02 horas 
Pega:     05 horas 
Final:    12 horas – considerando temperatura de 25ºC e 60% umidade relativa do ar 
Tempo de secagem pode mudar quanto aplicados em alguns tipos de madeiras resinosas. 

 

Instruções Gerais: 

 
Produto pronto para uso, utilizar diretamente da embalagem original. 
Após aberta a embalagem, o produto deverá ser utilizado por completo em até 12 horas. 
A superfície deverá estar totalmente seca, isenta de contaminantes de qualquer natureza. 
 

 

Rendimento: 
 
Densidade: 

35 à 45 m2/galão/demão (informação teórica para 30 microns de espessura) 
 
0,960 +/-  0,020  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. 

 


