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 VERNIZ MARITIMO  
 

 

  
 LÍNEA VERNIZES EXTERIOR 
  
  
  
  

 DESCRIÇÃO 
  

Verniz exterior de poliuretano de alta resistência com um alto grau de resistência à água do mar, ao 
sol e às brumas marinhas. Acabamento muito brilhante 
 

 PROPRIEDADES PRINCIPAIS 
  

Verniz especial para iates, qualidade "marítima". Recomendado para todos os revestimentos de 
madeira exterior.  A boa flexibilidade tanto da película como do verniz permite seguir as variações 
dimensionais da madeira. Alto grau de resistência à água do mar, ao sol e às brumas marinhas. 
Resiste aos ambientes mais agressivos (praia, montanha...). Excelente resistência às pressões 
mecânicas (atritos, queimaduras, choques…) e à intempérie. 

 
 USO INDICADO 

  
Compatível com qualquer tipo de madeiras europeias e exóticas. 
• Ideal para qualquer superfície de madeira exterior (pontes, varas, camarotes...), com exceção da 
parte submersa do casco dos barcos. 
• Sua alta resistência a abrasão permite sua aplicação em lugares de transito exteriores: terraços, 
balcões, escadas exteriores... 

 PREPARAÇÃO 
  

Madeira previamente envernizada: alisar suavemente com lixa de grão fino. 
• Se o seu verniz anterior está descascado, deverá eliminar a camada com o Superdecapante V33. 
 

 FERRAMENTAS 
  

Pincel e pistola 
Limpeza das ferramentas: Aguarrás 
 

 APLICAÇÃO 

  
Agitar bem antes de usar. Aplicar duas ou três demãos com o pincel ou a pistola sobre a madeira 
limpa, seca e sem gordura. Com o fim de conseguir um acabamento de alta qualidade, lixar 
ligeiramente entre cada demão com uma lixa fina, limpar o pó resultante com cuidado e aplicar a 
demão seguinte. 
• Temperatura ideal de aplicação entre 10 e 25°C. 
• Para conservar as latas utilizadas, deve colocar-se a lata com a tampa para baixo depois de fechar 
com cuidado. 
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 PRESENTAÇÃO 

 Cores: Incolor, Mel 
Acabamento: Brilhante 
Formato: 250ML - 750 ML – 2.5L   
 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

  
Rendimento: 1L – 12 m²/L  
Secagem: 
Entre 2 demãos: 6 Horas a 20º C. 
Secagem completa: 24 Horas  
 

 INFORMAÇÃO DE SEGURIDADE 

 Contém hidrocarbonetos C9-C11, de nafta tratada com hidrogénio, de baixo ponto de ebulição. 
EUH208: Contém metiletilcetoxima. Pode provocar uma reação alérgica. H226: Líquido e vapor 
inflamáveis. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou 
gretada, por exposição repetida. P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a 
embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P210: Manter afastado do calor, 
superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P271: Utilizar 
apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um lugar 
apropriado para reciclar. Limpar suas ferramentas com aguarrás. Não jogar os resíduos no esgoto. 
Fechar a lata depois do seu uso.  
Valor limite UE para este produto (subcat.A/e) : 400 g/l (2010). Este produto contém máx. 400 g/l 
COV. 

 

A informação facilitada nessa ficha técnica é o resultado das nossas investigações no laboratório e experiências reais de 
aplicação. Porém, dado que frequentemente os produtos se utilizam em condições que fogem do nosso controle, não 
podemos garantir mais que um bom resultado do produto sempre e quando a sua aplicação e o seu uso sejam os corretos. 
 


