
CARACTERISTICAS: 
• Alta concentração de agentes UV para uma melhor resistência ao sol. 

• Poder impermeável reforçado para bloquear a água e a humidade sobre a  

superfície. 

• Fácil aplicação vertical: sistema anti gota. 

• Fórmula à água com Certificado Ecolabel: 

Resultados técnicos e Respeito do Ambiente garantizados. 

• Sem cheiro. 

 

USO: 
Se aplica sobre madeiras exteriores muito expostas: persianas, janelas, batentes. 

Compatível com todo tipo de madeiras: europeias e exóticas. 

 

PREPARAÇÃO: 
A madeira deve estar bruta, limpa e seca. 

• Madeira bruta: Lixar e retirar o pó. Tratar previamente com o Fundo Longa  

Duração Multiusos V33 para madeiras exteriores. 

• Madeira com protetor: Escovar a madeira para retirar as partes não aderidas,  

lixar com papel de lixa para obter uma superfície lisa e retirar o pó. 

• Madeira envernizada ou pintada: Decapar com o Superdecapante para Madeira  

V33. Aclarar com água e deixar secar 24 horas. Lixar e retirar o pó. 

• Madeira engordurada: Desengordurar. 

 

APLICAÇÃO: 
Agitar com vareta antes de aplicar. 

Atenção: O aspecto na embalagem não corresponde com a cor obtida ao secar. 

• Aplicar em duas demãos com pincel, com pistola (diluição: 10% água) ou com rodo. 

• Lixar com papel de lixa fina entre as duas demãos para obter uma superfície lisa. 

• Sobre madeiras novas ou muito expostas, é recomendável aplicar uma terceira demão para as cores claras. 

• Condições ideais de aplicação: entre 12ºC e 25ºC sobre madeira não demasiado quente para evitar qualquer rastro de secagem. 

Aplicar o verniz em um lugar protegido do sol e das correntes de ar para evitar que o verniz se seque demasiado rápido. 

 

PROTEÇÃO DE 8 AÑOS: 
A PROTEÇÃO DE 6 ANOS depende da exposição e das condições climáticas. 

Pode ficar reduzida caso as superfícies estejam submetidas a condições climáticas extremas, a uma forte humidade ambiental ou caso 

se produza uma acumulução prolongada de água sobre o suporte (caso dos suportes horizontais). 

 

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: 
NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0º C 

S2: Manter fora do alcance das crianças. 

S23: Não respirar os vapores. 

S29: Não deitar os resíduos no esgoto. 

S51: Utilizar somente em locais bem ventilado. 

 

Valor limite UE para este produto (cat.A/e): 130g/l (2010). Este produto contém max 7 g/L COV. 

Para não agredir o meio ambiente, não jogar os residuos nos bueiros e levar a lata vazía a um lugar apropriado para reciclar.  

Depois de usar, fechar bem o envase.   
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Cor: Incolor 

 

Secagem: 

Entre demãos: 3h 

Completa : 12h 

 

Aspeto: BRILHANTE 

 

Rendimento por demãos : 1L 

= 
 

 12m2 

 

Material : Pincel, pistola, rolo 

 

Limpeza das ferramentas : 

Água 

VERNIZ EXTERIOR 

AGUA-PROTECT 

 •PROTEÇÃO ATÉ 6 ANOS. 

•Alta proteção contra os raios UV e a chuva. 

•Fórmula anti gotejamento. 

http://www.v33.es/

