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Para Madeiras no Interior

VELATURA AQUOSA EMBELEZA E DÁ COR
028-

DESCRIÇÃO
UTILIZAÇÃO

PROPRIEDADES

COR(ES)
CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

PREPARAÇÃO
DO SUBSTRATO

APLICAÇÃO

RENDIMENTO
PRODUTOS PARA
ACABAMENTO
FORMATO(S)
PERÍODO ACONSELHADO
DE ARMAZENAGEM
OUTRAS INFORMAÇÕES

Velaturas de base aquosa, de fácil aplicação, que permitem realçar os veios da madeira.
Para dar ou modificar a cor de todos os tipos de madeira maciça ou de folheados de madeira ,
no interior. Ideal como preparação, dando cor, antes de envernizar madeiras, mobiliários e
soalhos.
Uniformiza o tom da madeira
Realça o veio
Muito fácil de aplicar
5 cores prontas: Teca, Pinho Velho, Mogno, Cedro Vermelho e Preto.
Aspecto : Mate
Densidade : 1 + 0,02
Ponto de inflamação : Não inflamável.
COV's: Valor limite da UE para o produto (cat. A/f): 130 g/l. Este produto contém no máx. 129
g/l COV.
Limpeza - Desengordurar com Robbilava Universal (909-000X) quando existirem manchas
de óleos ou outros contaminantes .
Lixagem - Aconselha-se uma lixagem com Lixa de Grão 240/320 (0005-0011/12).
Recomendações especiais : Este produto deve ser sempre aplicado directamente à madeira e
só deve ser efectuada a lixagem após ter sido aplicado o Tapa Poros Aquoso (020-0040) ou
um Verniz sobre a Velatura.
Ferramentas : Trincha, rolo de esmalte, pistola ou "boneca" .
Diluição e nº de demãos : Aplicar 1 ou 2 demãos diluindo com água (quantidade variável
consoante a intensidade de cor desejada).
Tempo de secagem : 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos
20ºC.
Para demãos seguintes: 1 hora, nas mesmas condições.
Em tempo húmido é essencial assegurar que a Velatura está suficientemente seca antes de se
prosseguir com o envernizamento da superfície de madeira .
Lavagem da ferramenta : Com água.
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15 m /Litro/Demão.
Todo o tipo de vernizes para madeiras, mobiliário e soalhos da Tintas Robbialac, S.A.
0,75L
24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo diluição.
Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros
produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV 's.

ESQUEMA(S) DE PINTURA
PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO
PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança do produto .

GARANTIAS
NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas
sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .
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