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FFIICCHHAA  TTÉÉCCNNIICCAA  //  CCOOMMEERRCCIIAALL  
 

DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: TPW – TAPA POROS AQUOSO 

REF.ª: 400 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 

Trata-se de um verniz/tapa-poros formulado com uma dispersão copolímera acrílica, com elevado 

poder de enchimento dos poros, mantendo o veio e textura da madeira visível 

UTILIZAÇÃO: 

Indicado para a preparação da madeira, regularizar a absorção da superfície e enchimento dos poros, 

para posterior envernizamento, sempre que se pretenda um acabamento liso e bem lacado. 

PROPRIEDADES: 

– Secagem rápida 

– Boa lixagem. 

– Boa capacidade de enchimento 

- Bom rendimento. 

- Sem cheiro. 

CARACTERÍSTICAS: 

Cor: Leitosa / Incolor após secagem 

Brilho: Semi-mate 

Densidade: 1,03 ± 0,05 (23ºC) 

Viscosidade: 100 ± 5 KU (a 23ºC) 

Os valores limites europeus de COV no produto (sub/cat:A/g) pronto a aplicar são, no máximo, de 50 

g/L em 2007 e, no máximo, de 30 g/L em 2010. O teor em COV deste produto, pronto a utilizar, é, no 

máximo, de 30 g/L. 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: 

De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem 

secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas. 

No caso de as madeiras já estarem pintadas, envernizadas ou enceradas deve remover-se a tinta, o 

verniz ou a cera, através da lixagem ou decapagem. 

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO: 

Métodos de Aplicação: Trincha, rolo ou pistola. 

Em madeiras com poro muito aberto, devem aplicar-se 2 demãos. 

Diluição: Sem diluição 

Intervalo entre demãos: 3 a 4 horas 

Secagem: 

Tempo de secagem superficial: 30 minutos 

Tempo de secagem em profundidade: 5 a 8 horas. 
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400 TPW 

Rendimento: 

10 a 12 m2/litro 

LIMPEZA: 

Com água 

EMBALAGEM: 1, 5 e 15 litros 

INDICAÇÕES IMPORTANTES: 

Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, húmido, frio, muito quente. 

O teor em humidade da madeira não deve exceder 15%. 

O produto não deverá ser aplicado com temperatura inferior a 5 ºC, nem humidade relativa superior a 

80% 

ACABAMENTO: 

O acabamento pode ser feito com vernizes ou esmaltes aquosos, sintéticos ou celulósicos. 

 


