
CARACTERÍSTICAS: 

Verniz especial para tijolos e pedras naturais ou artificiais. Ressalta a sua 

beleza e conserva seu aspecto natural. Resistente à água e à humidade. 

Protege os tijolos da sujidade atmosférica, dos fungos e do bolor. 

•As resinas flexíveis impeden o agregado prematuro da película e  

protegem contra os raios U.V. 

•Hidrófugo: evita a penetração da água e da humidade. 

•Existe em dois acabamentos : brilhante e mate. 

•Não goteja. Aplicação fácil. 

 
USO: 

Ideal para todas as superfície de tijolo e pedra natural, tanto no exterior  

como no interior (excepto os pavimentos). 

 
PREPARACÃO: 

•Limpar e desengordurar a superfície com água e uma escova.  

Deixar secar. 

• O suporte deve ser poroso para que o verniz tenha uma boa aderência: 

Verificar a porosidade do pavimento graças ao “teste da gota de água” colocada no pavimento. Se ficar na superfície, o 

pavimento não é poroso e o verniz não vai aderir. Aplicar uma solução de ácido clorídrico e água (1 L para 4 L de 

água) para aumentar a porosidade e depois lavar com água. 

• Deixar secar 48 horas. Fazer novamente o teste da gota de água para comprovar que o seu suporte esteja 

correctamente poroso. 

 

APLICAÇÃO: 

• Agitar bem a lata antes da aplicação. 

• Aplicar o VERNIZ PARA TIJOLOS V33 sobre uma superfície limpa e seca com um pincel, rolo ou pistola (neste caso, 

diluir com 10 % de aguarrás). 

• Deixar secar de 6 a 8 horas antes de aplicar a segunda demão. 

 

MANUTENÇÃO: 

• Retirar o pó e a humidade com um pano humedo. 

 

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: 

R10: INFLAMÁVEL 

R66: Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.  

S2: Manter fora do alcance das crianças.  

S29: Não deitar os resíduos no esgoto.  

S51: Utilizar somente em locais bem ventilados.  

S46: Em caso de ingestão consultar imediatamente um medico e mostrar o rótulo ou a embalagem. Contem 

carboxilatos de cobalto e metiletilcetoxima. Pode provocar uma reacção alérgica. 

 

Valor límite da UE para o produto (cat. A/e): 400 g/l (2010). Contem máx. en COV: 400 g/l . 
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Cor: Incolor 

 

Secagem: 

Entre demãos: 6h 

Completa : 24h 

 

Aspecto: BRILHANTE y 

MATE 

 

Rendimento por demãos : 1L 

= 
 

 12m2 

 

Material : Pincel, pistola 

 

Limpeza das ferramentas : 

Aguarrás 

VERNIZ EXTERIOR 

TIJOLOS 

 •Impermeabiliza todos os tipos de pedras. 

•Protege contra os fungos e o bolor. 

http://www.v33.es/

