Department

Boletim Técnico
Verniz Premium Duplo Filtro Solar Brilhante
Classificação: Conforme norma ABNT NBR 11702 – Tipo: 4.3.1.3.
Descrição: Verniz Duplo Filtro Solar é um verniz de alta qualidade, para oferecer máxima
durabilidade e proteção às superfícies de madeira, que absorve os raios ultravioletas
agindo como filtro solar. Fácil de aplicar, alto rendimento, secagem rápida, bom
alastramento, boa resistência ao atrito e dureza. Resiste à maresia, às intempéries e à água.
Indicação: É indicado para superfícies de madeira externas e internas, tais como: portas,
portões e janelas.
Diferenciais: Alto poder de proteção para superfícies de madeira externas e internas.

Propriedades físico-químicas
Cor: Natural

Viscosidade (CP4): 60 - 70 seg.

Brilho (@60°): Mín. 90 UB

Peso Específico: 0,895 - 0,912 g/cm

Sólidos/Volume: 41,0 – 43,0%

VOC (compostos orgânicos voláteis): 452,23 g/L

Sólidos/Peso: 44,0 – 46,0%

Ponto de fulgor: 37ºC
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Informações técnicas
Composição: Resinas alquídicas, pigmentos transparentes absorvedores de raios
ultravioleta, solventes do tipo hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, além de aditivos.
Prazo de validade: 36 meses

Embalagem: 3,6L e 0,900L

Informações Toxicológicas: Baixa toxicidade
Dados de aplicação
Diluente: Diluir com aguarrás ou Redutor
Sparlack.

Diluição: Diluir até 20% para aplicar com
pincel, trincha ou rolo, e até 30% para aplicar
com pistola.
Nº de Demãos:

Rendimento:
Madeira nova: 3 demãos
70 a 100 m² / galão / demão
Repintura: 1 ou 2 demãos,
Acessórios de Pintura: Pincel, trincha de
cerdas macias, rolo de espuma, rolo de pelo
baixo para epóxi ou pistola.
Secagem: Toque: 2 horas;
Entre demãos: 8 a 12 horas;
Final: 24 horas

Limpeza:
Limpe as ferramentas com Aguarrás
Recomendações: Evite a aplicação em dias
chuvosos, temperatura abaixo de 10ºC ou
acima de 40ºC e umidade relativa do ar
superior a 85%.
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Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Irajá Tintas
sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando
serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do
Consumidor. Rev.: 09/2017.

