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FICHA TÉCNICA / COMERCIAL
DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: Verniz sintético brilhante para madeira SINTALCOR, Ref.ª: 700
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Verniz alquídico brilhante, especialmente estudado para fins decorativos e formulado para possuir boa
resistência à intempérie e proporcionar bom corpo e facilidade de aplicação.
UTILIZAÇÃO:
Pintura de superfícies em madeira, em interior e exterior.
PROPRIEDADES:
Fácil aplicação.
Brilhante
Proporciona pelicula de agradável aspecto decorativo.
Boa resistência ao amarelecimento
Bom rendimento.
Boa flexibilidade
CARACTERÍSTICAS :
Cor: Incolor.
Brilho: Brilhante
Densidade: 0,93 ± 0,05 (23ºC)
Viscosidade: 1.900 ± 200 mPa.s (23ºC)
COV: Os valores limites europeus de COV no produto (sub/cat:A/i) pronto a aplicar são, no
máximo, de 500 g/l em 2007 e, no máximo, de 400 g/l em 2010. O teor em COV deste
produto, pronto a utilizar, é, no máximo, de 400 g/l.
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:
De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de poeiras, gorduras e bem secas.
Todas as irregularidades devem ser previamente lixadas.
PINTURA DE RAIZ:
Madeiras: Preparar a madeira para esta estar bem seca, isenta de poeiras, gorduras e outros
contaminantes.
REPINTURA:
Remover o verniz ou a tinta antiga mal aderente, desengordurar e, depois de a superfície estar bem
seca, prosseguir como indicado no esquema de pintura de raiz.

As indicações desta informação técnica são apenas orientação geral. Considerando as diferentes condições e
métodos de trabalho, recomendamos a realização de ensaios prévios. Em caso de dúvida contacte-nos pelos meios
em cima indicados.
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PROCESSO DE APLICAÇÃO
Métodos de Aplicação: Trincha , rolo ou pistola. Devem aplicar-se 2 demãos (para trincha e
rolo).
Diluição: Diluente sintético, Ref.ª 1001
1ª DEMÃO – 10%
2ª DEMÃO - 5%
Secagem :
Tempo de secagem superficial: 3 a 5 horas.
Tempo de secagem entre demão: 8 horas.
Rendimento: 10 a 12 m2/L
LIMPEZA:
Com diluente sintético, Ref.ª 1001.
EMBALAGEM: 0,25, 1 e 5 Litros
INDICAÇÕES IMPORTANTES:
Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, húmido, frio, muito quente.

As indicações desta informação técnica são apenas orientação geral. Considerando as diferentes condições e
métodos de trabalho, recomendamos a realização de ensaios prévios. Em caso de dúvida contacte-nos pelos meios
em cima indicados.

