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INFORMAÇÃO TÉCNICA

PINQ – LASUR AQUOSO MADEIRAS
DESCRIÇÃO
Impregnante para madeiras de poro aberto, formulado à base de resinas acrílicas especiais em
dispersão  aquosa,  aditivos  estabilizantes  e  corantes  orgânicos  de  elevada  transparência  e
resistência.

UTILIZAÇÃO 

Adequado  para  dar  cor  à  madeira  (interiores  e  exteriores),mantendo  o  seu  aspecto
natural.  Protege as madeiras da acção solar e reforça a durabilidade do revestimento
final. 

CARACTERÍSTICAS

ACABAMENTO Acetinado. Cores: castanho, carvalho, nogueira e pau-santo

APLICAÇÃO Trincha, rolo (temperatura não inferior a 12°C e humidade
máxima  de  65%).  Aplicar  duas  a  três  demãos.  Agitar  o
produto com uma espátula para assegurar estabilidade de
cor  e  brilho.  Entre demãos a superfície deve ser  lixada e
depois de bem limpa aplicar a demão seguinte.

PREPARAÇÃO DA 
SUPERFÍCIE

Em madeiras novas lixar no sentido das fibras, com lixa de
grão médio.  No caso de madeiras já  envernizadas raspar
cuidadosamente  e  a  seguir  proceder  como  em  madeiras
novas.  Em  madeiras  enceradas  é  necessário  a  remoção
total da cera.

RENDIMENTO 10 – 12 m2/litro ( dependendo do estado e porosidade da 
madeira )

SECAGEM 2-3 horas

REPINTURA 6 horas

DILUIÇÃO sem diluição

LIMPEZA  DE UTENSÍLIOS água

DENSIDADE (g/cm3) 1,020-1,040

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

EMBALAGENS : 750 ml

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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