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INFORMAÇÃO TÉCNICA

PINQ    
VERNIZ AQUOSO MADEIRAS 

 

 
 

As informações sobre os produtos são prestadas de boa-fé e baseadas no nosso actual e melhor estado de conhecimento. Os valores e conselhos 
técnicos apresentados são de carácter meramente indicativos e não devem ser encarados como garantia.O comprador não está dispensado de 
comprovar, através de exame/teste prévio ao produto, se o mesmo é adequado aos procedimentos e fins previstos. 
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DESCRIÇÃO  
Verniz acrílico baseado numa dispersão aquosa auto-reticulável. 
 
Proteção efetiva da madeira contra os efeitos negativos da radiação solar (contém filtro UV), baixo índice de 
amarelecimento, repele a água e regula a humidade. 
 
Respeita os Regulamentos Ambientais, de Segurança e Toxicológicos. 
 
UTILIZAÇÃO 

Recomendado para acabamento de madeira em ambientes interiores e exteriores sob coberturas (móveis, 
janelas, portas, vigas, cercas e outras superfícies / estruturas de madeira). 
 
Oferece um aspecto delicado, natural e sedoso. 
 
Para obter um bom acabamento, é aconselhável aplicar previamente 1 ou 2 camadas do nosso "FUNDO 
AQUOSO PARA MADEIRA".  
 
Na aplicação, recomenda-se uma temperatura ambiente não inferior a 12 ° C e uma humidade máxima de 
65%. 
 
CARACTERÍSTICAS 

ACABAMENTO incolor y brilho acetinado 

APLICAÇÃO Rolo, trincha ou pistola  

RENDIMENTO  6 – 8  m2/litro ( espessuras 40 ± 5 microns ) 

SECAGEM (ao toque) 2 horas 

REPINTURA a partir de 16 horas 

DILUIÇÃO Sem diluição 

DENSIDADE (g/cm3) 1,05 ± 0,02 

COVʼs (compostos orgânicos voláteis) 90 ± 10 g/l 

 
ARMAZENAMENTO 
 
Evitar exposição directa das embalagens ao sol e/ou fontes de calor. 
Estabilidade no armazenamento superior a 12 meses em lugares frescos e secos. 

EMBALAGENS : 750 ml e 5 litros 
 
 
 


