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CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
Elit Verniz Líquido Brilho é indicado para aplicação em superfícies internas e externas sobre tintas látex,
adequando o brilho.
Elit Verniz Líquido Brilho atende conforme ABNT NBR 11702 – tipo 4.8.4.
COMPOSIÇÃO:
Resina estireno acrílica de dispersão aquosa, tensoativos, espessante acrílico, biocidas e outras aditivos.
INSTRUÇÕES DE USO:
Áreas de aplicação: indicado para áreas internas.
Superfícies de aplicação: superfícies novas, em recuperação, massas corrida e acrílica, reboco, blocos de
concreto e cimento amianto.
Diluição: até 30% de diluição em água potável.
Rendimento: Galão 3,6L – até 42m2 / Lata 18L – até 210m2.
Secagem entre demãos: 4 horas.
Secagem final: 12 horas.
Número de demãos: 2 a 3 demãos.
Acessórios de pintura: rolo de lã baixa, pincel, e/ou trincha de pintura de boa qualidade.
Limpeza: limpar o material utilizado com água limpa.

APLICAÇÕES
1. Misture bem o produto antes e durante a aplicação;
2. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos;
3. Não interrompa a aplicação no meio da superfície;
4. Respeitar os intervalos de repintura;
5. Evite retoques isolados após a secagem do produto.

Para aplicação do Elit Verniz Líquido Brilho, as superfícies devem estar totalmente limpas e secas, isentas
de sujeira, umidade, óleos, pó, pinturas velhas, ferrugens, partes soltas ou agentes capazes de comprometer
a qualidade do produto e seu acabamento. Para melhor resultado na aplicação do produto, verifique as
instruções.

PREPARO DE SUPERFÍCIE:
Superfície com manchas de gordura, óleo ou graxa: lavar com solução de água e detergente neutro,
enxaguar e aguardar secagem total antes da aplicação do produto. Superfícies com fungos ou bolor: lavar
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a superfície com cloro e água, misturando as soluções em partes iguais. Deixe agir por 15 minutos, em
seguida enxaguar com água limpa e aguardar secagem total antes da aplicação do produto. Superfícies
fracas (reboco fraco, caiação e pintura desbotada): raspar, lixar e/ou escovar até completa remoção, em
seguida aplique Elit Fundo Preparador de Parede Base Água para torna-la firmes. Superfícies de cimento
queimado: aplicar solução de ácido muriático (2 partes de água e 1 parte de ácido muriático), deixar agir por
30 minutos, enxaguar com água limpa em abundância e aguardar a secagem final para aplicação da tinta.
Superfícies com pequenas imperfeições: corrigir com Argalit Massa Corrida (áreas internas) e/ou Argalit
Massa Acrílica (áreas internas e externas). Superfícies novas (cimento novo não queimado, argamassa
de cimento, reboco e concreto novo): aguarde a secagem e a cura completa do substrato por 28 dias. Após
o tempo de cura, aplicar o Elit Selador Acrílico a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo da
tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento.

PRECAUÇÕES
Antes e durante a aplicação do produto 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 e superior a 35 °C. A umidade relativa do ar não deve estar acima de 90%. Em
caso de contato com a pele e os olhos, lavar com água limpa em abundância. Em caso de inalação, remover
a vítima para local arejado. Não ingerir e caso ocorra ingestão, não provoque vômito. Em ambos os casos
procurar auxílio médico levando a embalagem do produto. Caso haja qualquer dúvida entre em contato com
a nossa fábrica através dos telefones: 0800 703 1031 ou (27) 2122-0444.

RECOMENDAÇÕES
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local
coberto, seco, fresco e ventilado. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o
ambiente de trabalho sempre ventilado durante a aplicação e secagem do produto. Aplicar o produto por igual
evitando repasses excessivos.

QUALIDADE E DESEMPENHO
O desempenho final do produto depende das condições de preparo da superfície e das condições
meteorológicas, bem como de fatores externos ao controle do fabricante.

VALIDADE
36 meses, após a data de produção.

