VERNIZ PARQUET
ULTRA RESISTENTE
 POLIURETANO
 Anti choques, anti riscos, anti manchas

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

CARACTERÍSTICAS
• Verniz Parquet poliuretano pronto a usar.
• Excelente resistência às passagens, aos riscos, à água e às manchas.
• Protecção longa duração e acabamento de alta qualidade.
• Endurecimento da película muito rápido : 24 horas.

FORMATOS

0,75L

CORES

2,5L
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VERNIZ PARQUET ULTRA RESISTENTE
PREPARAÇÃO
• MADEIRA BRUTA : lixar levemente e limpar cuidadosamente o pó.
• MADEIRA ENVERNIZADA : limpar e lixar mecanicamente o parquet até à 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 movimento ou da agressão no parquet.
• Lixar levemente 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 vernizado.
CONSEJOS:
• LIMPEZA : para que o seu parquet mantenha o esplendor por muito tempo, limpe-o regularmente com o Limpador
Parquet V33.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
ATENÇÃO
EUH208 Contém METILETILCETOXIMA. Pode provocar uma reação alérgica. H226 Líquido e vapor inflamáveis.
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 centro de recolha de resíduos (contato com a
autoridade local)
Valor limite UE para este produto (subcat.A/i) : 500 g/l (2010). Este produto contém máx. 500 g/l COV.
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