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BOLETIM TÉCNICO 

VERNIZ ACRÍLICO – BRASI-BRILHO 
 

 

Descrição: Produtos formulados a base de resinas acrílicas elastoméricas solúveis em água combinadas 

com aditivos especiais de alta qualidade. Possui aspecto leitoso que se torna transparente ao 

secar. Com alto poder de penetração e controle de respingamento, proporciona acabamento 

brilhante de alta resistência a intempéries, ótima dureza e flexibilidade com secagem rápida 

e baixo odor. 

 

Uso e Aplicações :             Seu uso é recomendado para aplicação em ambientes externas e internas, fachadas de 

tijolos aparentes (tijolinhos à vista) e onde existe a  necessidade de aumentar a resistência e 

melhorar o acabamento.  

 

Código do Produto: VN 46.00.001 

 

Cor: Incolor 

 

Diluente: Água potável 

 

Método de Aplicação: Pincel, trincha,  rolo de lã (pelo baixo ou espuma) e ou  pistola convencional. 

 Aplicar 1ª demão como Fundo, diluído com 20% de água potável; 

Aplicar 2ª demãos com diluição de 15% de água potável após intervalo de secagem de no 

mínimo 3 à 4 horas.  

Para melhor impermeabilização e acabamento recomenda-se aplicação de 3ª demão diluída 

15% de água potável depois de 4 horas de aplicada a 2º demão. 

 

N.º Demão Recomendadas: 02 à 03 demãos 

 

Rendimento Teórico : 10 à 15m²/ litro/ demão.  O rendimento varia conforme a superfície a ser aplicada quanto a 

sua rugosidade e porosidade, métodos de aplicação. 

 

Secagem: Ao toque: 30 minutos 

 Final: 7 dias 

 

Instruções Gerais  Não aplicar com a temperatura abaixo de 15ºC, com umidade elevada, com chuva. 

Não aplicar em superfícies quentes ou sobre produtos siliconados.  

Não usar sobre pedra polida, cimento queimado, pedras pré-assentadas ou cimento novo 

(curo total do cimento: 60 dias). 

Em caso de formação de bolhas durante aplicação corrigir imediatamente evitando 

desplacamento. 

Usar apenas sabão neutro ou detergente para limpeza. 

 

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 ou mofo ). 

 

 

Estocagem : A temperatura ambiente, 24 Meses. 

 

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. 


