
CARACTERÍSTICAS
• Vitrificador poliuretano pronto a usar.
• Excelente resistência às passagens, aos riscos, à água e às manchas.
• Proteção longa duração e acabamento de alta qualidade.
• Endurecimento da película muito rápido: 24horas.
• Pouco cheiro. Não deslizante.

USO
• Parquet, soalhos, escadas em madeira nova ou antiga. Madeira bruta,
limpa e seca.
• Madeiras européias e exóticas.

PREPARACÃO:
• MADEIRA BRUTA : lixar ligeiramente e limpar cuidadosamente o pó.
• MADEIRA ENVERNIZADA OU VITRIFICADA : limpar e lixar 
mecanicamente o parquet até a madeira bruta. Retirar cuidadosamente 
o pó.
• MADEIRA ENCERADA : retirar a camada de cera com um 
removedor de cera ou um champô de parquet, depois lixar para recuperar 
a madeira bruta. Retirar cuidadosamente o pó.

APLICAÇÃO:
• Agitar antes de usar e homogeneizar com uma vara.
• Aplicar 2 a 3 demãos conforme o nível do tráfego ou da agressão no parquet.
• Lixar ligeiramente entre cada demão com lixa de grão fino (120) e retirar o pó para obter uma tensão perfeita.
• Não andar durante 24 horas no pavimento vitrificado.

CONSELHOS:
• DECORAÇÃO : possibilidade de colorir o parquet antes da aplicação do vitrificador com os tons madeira V33.
• LIMPEZA : para que o seu parquet mantenha o esplendor por muito tempo, limpe-o regularmente com o Limpador
Parquet V33.

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.
S46 : Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.
S51 : Utilizar somente em locais bem ventilados.
Contém carboxilatos de cobalto e metiletilcetoxima. Pode provocar uma reação alérgica.

Valor limite da UE para este produto (subcat.A/i) : 600 g/l (2007) / 500 g/l (2010). Este produto contém no máx.
500 g/l COV.

V33 España, S.A.
C/ Balmes, 8 -2º3ª
E - 08291 Ripollet - (Barcelona)
Tel. : +34 935 921 999
Fax.: +34 936 910 720
Web : www.v33.es

Cor: Incolor

Secagem: 
Entre demãos: 6h

Aspecto: BRILHANTE, 
ACETINADO e MATE

Rendimento por demãos: 
1L = 12m2

Material: Trincha ou rolo

Limpeza das ferramentas: 
Aguarrás

VERNIZ
ULTRA RESISTENTE

•POLIURETANO
•Anti choques, anti riscos, anti manchas


