FICHA TÉCNICA DE PRODUTO
VERNIZ MARÍTIMO EXTERIOR & INTERIOR
Tipo 4.3.1.7 - Conforme NBR 11702 - ABNT

 DESCRIÇÃO
O VERNIZ MARÍTIMO BRILHOCOR TELHACOR® apresenta acabamento brilhante
que enobrece as superfícies. Forma uma película que realça os veios e os
aspectos naturais da madeira. É produto de fácil aplicação, alto rendimento,
secagem rápida e bom alastramento. Além de possuir filtro solar o que garante
excelente proteção contra a ação do sol, de chuvas e das demais intempéries.
O VERNIZ MARÍTIMO BRILHOCOR TELHACOR® é produzido em diversas tonalidades. Consulte nosso
exclusivo catálogo de cores TELHACOR® com o vendedor. Mais informações através do site:
www.uirapurutelhacor.com.br

 SUPERFÍCIES INDICADAS:
O VERNIZ MARÍTIMO BRILHOCOR TELHACOR® é indicado para pintura de superfícies com acabamento de
madeira (interno ou externo) proporcionando um acabamento nobre e brilhante.


PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

- Instruções de uso: seguir norma NBR 13245 - ABNT

Toda e qualquer madeira a ser envernizada deverá estar firme, seca, limpa e isenta de: Óleo, Cera, Graxa,
Gordura, Pó, Umidade, Mofo e Limo.
Caso a superfície apresente brilho ou resquícios de qualquer outra aplicação, a mesma deverá ser lixada
antes da repintura. Partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas ou escovadas.
Para garantir o melhor acabamento da madeira deve-se lixar as farpas e eliminar a poeira.
O contato imediato com a área após a aplicação do produto pode ocasionar danos, portanto, recomenda-se
aguardar 3 horas para secagem ao toque e 24 horas para completa secagem.

 DILUIÇÃO:
Diluir no máximo 15% de aguarrás ao produto.

 MATERIAL:
Utilize Rolo, Pincel ou Pistola seguindo os veios da madeira.

 APLICAÇÃO:
de 2 a 3 demãos, com intervalo mín. de 12 horas entre demãos.

 DICAS IMPORTANTES:
• Evitar pintura em dias chuvosos ou com ocorrência de ventos fortes.
• Não aplicar o VERNIZ MARÍTIMO BRILHOCOR TELHACOR® com umidade relativa do ar superior a 90%.
• Certifique-se de que a área a ser aplicado o produto esteja totalmente livre de umidade.
• Não aplicar sobre madeira verde. Não usar removedor automotivo.

 COMPOSIÇÃO:
Resina alquídica modificada, pigmentos transparentes absorvedores de raios ultravioletas,
www.uirapurutelhacor.com.br

solventes do tipo hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, além de aditivos.

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Base: ........................................ : resina alquídica modificada.
Rendimento teórico: ................ : de 8 a 10 m²/litro por demão.
Rendimento prático: ................ : bastante variável dependendo do substrato e da forma de aplicação
Intervalo entre demãos: .......... : mínimo 8 à 12 horas.
Manuseio: ................................ : mínimo 4 horas.
Secagem toque: ....................... : mínimo 3 horas.
Secagem total: ......................... : 24 horas.

 PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS:
VERNIZ MARÍTIMO BRILHOCOR TELHACOR® é um PRODUTO INFLAMÁVEL E CONTÉM SUBSTÂNCIAS
TÓXICAS E PREJUDICIAIS À SAÚDE, portanto, conservar a embalagem sempre bem fechada, em local
coberto, seco, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. NÃO reutilizar a embalagem. É PROIBIDO
despejar o produto em ralos de encanamentos de esgoto. MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE
CRIANÇAS E ANIMAIS. Manusear o produto em ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e
secagem do produto. Evitar comer, beber e fumar durante a manipulação do produto. Evitar o contato
direto com a pele, cabelos e olhos. NÃO inalar e NÃO ingerir o produto. Utilizar os equipamentos de
proteção para a aplicação (luvas impermeáveis, óculos e semi-máscaras com filtro para vapores orgânicos).
EM CASO DE CONTATOS COM OLHOS: Lavar com água corrente por 15 minutos. Caso ocorra irritação
procurar assistência médica. EM CASO DE CONTATO COM A PELE OU CABELOS: Não deixar secar. Limpar
com pano embebido em álcool hidratado e em seguida lavar com água e sabão em abundância. Caso
ocorra irritação procurar assistência médica. EM CASO DE INALAÇÃO DO PRODUTO: Afastar-se para local
ventilado e procurar assistência médica. EM CASO DE INGESTÃO DO PRODUTO: Não provocar vômito e
procurar imediatamente assistência médica mostrando esta embalagem. INFORMAÇÕES AO MÉDICO: Em
altas concentrações é depressor do SNC. Pode ocasionar irritação e penetração na pele ou mucosas.

 GARANTIA:
Este produto passou por rigoroso controle de qualidade. O desempenho do VERNIZ MARÍTIMO BRILHOCOR
TELHACOR® depende das condições da preparação, superfície, habilidade do aplicador e de fatores
externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar,
temperatura e condições climáticas locais. A não observação dessas indicações pode gerar problemas na
superfície aplicada. Em caso de dúvidas ou esclarecimentos referente aos termos de garantia entre em
contato: SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR UIRAPURU TELHACOR - 0800 4008002.
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