
CARACTERÍSTICAS: 

•Fórmula à base de resinas alquídicas e agentes anticorrosão que conserva o  

aspecto enferrujado, envelhecido ou bruto do metal sem o desnaturar. 

•Aplica-se directamente no metal são ou enferrujado em decoração e   

em protecção. 

•Resiste a humidade, a chuva e a intempérie para uma utilização no  exterior. 

•Fórmula flexível que resiste aos choques e a dilatação do metal. 

•Não goteja: aplicação vertical fácil. 

•Respeitoso com o utilizador: 

 Norma brinquedos EN 71.3 relativa a protecção das crianças. 
 

USO: 

Aplica-se em todos os metais ferrosos e ligas que contêm ferro  

(ferro fundido, aço…) no interior e no exterior: portões, grades, corrimões,  

ferragens, acessórios de jardim… 

Adaptado ao ferro bruto novo ou enferrujado. 
 

PREPARACÃO: 

O suporte deve estar limpo, seco, desengordurado e sem escamas. 

•Ferro novo: desengordurar. 

•Ferro enferrujado: eliminar as partículas de ferrugem friáveis com escova metálica  

e retirar o pó. 

•Ferro enferrujado, pintura estragada: eliminar as partículas de ferrugem ou de tinta  

descascadas com escova metálica e acabar com o Superdecapante para Metal V33.  
 

APLICAÇÃO: 

•Temperatura ideal de aplicação: entre 10ºC e 25ºC. 

•Material: pincel ou rolo 

•Remover bem o produto antes e durante a aplicação com uma vareta comprida e larga para homogeneizar bem 

•Aplicar uniformemente com pincel em 1 ou 2 demãos 

•Deixar secar durante 4 horas e lixar levemente entre demãos. 
 

CONSELHOS: 

•O Verniz Metal pode ser utilizado para proteger contra as manchas e a sujidade provocadas pela ferrugem. 
 

APLICAÇÃO: 

•Temperatura ideal de aplicação: entre 10ºC e 25ºC. 

•Material: pincel ou rolo 

•Remover bem o produto antes e durante a aplicação com uma vareta comprida e larga para homogeneizar bem 

•Aplicar uniformemente com pincel em 1 ou 2 demãos 

•Deixar secar durante 4 horas e lixar levemente entre demãos. 
 

PISTOLA: 

Diluir com aguarrás segundo as indicações do fabricante. 

Aplicar em 3 demãos. 
 

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: 

R10: INFLAMÁVEL.  

R52/53: Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. 

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

S2: Manter fora do alcance das crianças.  

S23: Não respirar os vapores.  

S29: Não deitar os resíduos no esgoto. 

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

S51: Utilizar somente em locais bem ventilados. Contem carboxylatos de cobalto e metylacetona. Pode desencadear uma reacção 

alérgica.  

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/i): 500 g/l (2010). Este produto contém no máx. 500 g/l COV. Contribui-a à preservação 

do meio ambiente não jogando os resíduos no esgoto. Leve a embalagem vazia além dos produtos não utilizados a um ponto de 

recolhida de resíduos habilitado. (Contactar com sua administração pública). Fechar a lata depois do seu uso. 

  

 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: 24h 

 

Aspecto: MATE 

 

Rendimento por 

demãos : 1L = 
 

 20m2 

 

Material : Pistola, pincel 

 

Limpeza das 

ferramentas : Aguarrás 

VERNIZ METAL 

ANTI FERRUGEM 
•Protege e conserva o aspecto oxidado dos metais. 

http://www.v33.es/

