ELIT COMPLEMENTOS PARA MADEIRA - VERNIZ
BOLETIM TÉCNICO
INDICAÇÕES
ELIT VERNIZ PARA MADEIRA é um produto de fácil aplicação, com excelente durabilidade,
resistência à intempéries e fino acabamento brilhante. Indicado para revestir e embelezar
superfícies como: madeira em áreas internas e externas.

COMPOSIÇÃO
Resina Alquídica, aditivos, solventes e pigmentos isentos de chumbo.

INSTRUÇÕES DE USO:
1. Utilizar pincel, rolo ou pistola.
2. Intervalo entre Demãos: 4 horas.
3. Diluição: 20% (pistola) ou 10% (pincel ou rolo).
4. Diluente: Aguarrás ou Thinner Acabamento.
5. Número de Demãos: 2 a 3 demãos.
6. Secagem ao Toque: 1 hora. Secagem entre Demãos: 2 a 4 horas. Secagem Total: 24 horas.

APLICAÇÃO
1. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.
2. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.
3. Não interrompa a aplicação na superfície.
4. Respeite os intervalos entre demãos.
5. Evites retoques isolados após a secagem do produto.
6. Para melhor acabamento, aplique de 2 a 3 demãos.

PREPARO
Para aplicação de ELIT VERNIZ PARA MADEIRA, as superfícies devem estar livres de poeira, graxa,
gordura ou agentes capazes de comprometer a qualidade do produto e seu acabamento.
Para melhor resultado na aplicação da tinta, verifique as instruções no verso da embalagem.

PRECAUÇÕES
Antes e durante a aplicação, a tinta deve ser homogeneizada, mantendo a sua viscosidade e
fluidez. A aplicação do produto não deve ser feita em dias chuvosos ou com ventos fortes, e
ainda com temperatura ambiente abaixo de 10 °C ou superior a 35 °C. A umidade relativa do ar
não deve estar acima de 90%. Caso haja qualquer dúvida entre em contato com a nossa fábrica
através dos telefones: 0800 703 1031 ou (27) 2122-0444.
Telefone para Emergências: 0800 014 8110 - CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica).

QUALIDADE E DESEMPENHO
Este produto passou por um rigoroso controle da qualidade e mantém as suas características,
desde que corretamente utilizado e armazenado. O desempenho final do produto depende das
condições de preparo da superfície e das condições meteorológicas, bem como fatores externos,
tais como: conhecimentos técnicos práticos do aplicador e outros, alheios ao controle do
fabricante.
Viscosidade: 60 – 70 KU
Densidade: 0,85 – 0,95g/mL
Sólidos em Peso: > 40%

REGULAMENTAÇÃO
Este produto atende conforme norma ABNT NBR 16211 e está classificado conforme norma
ABNT NBR 11702 – Tipo 4.3.1.3.

VALIDADE
ELIT VERNIZ PARA MADEIRA tem sua validade expressa em 3 anos a partir da data de fabricação
impressa na etiqueta, desde que mantido em lugar seco e arejado.
OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE ESTOCAGEM, PRECAUÇÕES E REGULAMENTAÇÕES DO
PRODUTO, CONSULTE O VERSO TÉCNICO DA EMBALAGEM.

