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Descrição:

Verniz poliacrílico de dois componentes em base solvente para pisos de madeira.
Proprie dades:

DEVAKRYL

destaca-se principalmente pelo seu poder de cobertura. É um verniz que não fica
amarelo ao ser aplicado como verniz de acabamento sobre vernizes de Urea-Formol. Tem um grande
poder de aderência, alta resistência à abrasão. Dada a sua grande resistência química, resiste à água,
detergentes, álcool, óleos e em geral a todos os produtos de uso doméstico. Pela sua tenacidade, tem
grande resistência ao impacto.
Características Técnicas:
As p e c t o :
Densidade:
Viscosidade:
Sólidos:
Brilho:
Dissolvente:

Líquido incolor
1,03 kg/litro
20-22” Copa Ford -4 a 20°C
40 %
acetinado 65-70% ou mate 50%
Caso seja necessário ajustar a viscosidade, utilize os seguintes dissolventes:
De 5 a 15º C
PU-22
15 a 25ºC
PU-25
25 a 25ºC
PU-30

Modo de utilização:
A superfície a envernizar deve estar correctamente polida, seca e livre de ceras e outros produtos
oleosos. Misture bem o produto segundo as instruções que aparecem na etiqueta e também mais
adiante na ficha técnica. Para obter o máximo resultado do produto e evitar problemas de aplicação, a
temperatura na hora de aplicar deve estar entre os 15°C e 25°C e a humidade relativa a 60%. Aplique
com pincel, rolo ou pistola. Para trabalhos a três camadas, aplicar sempre com fundos (1-2 camadas)
e acabar com acetinado ou mate passando uma lixa fina de 240 depois da primeira e segunda (entre
as camadas, aplicar ou aspirar o pó depois de lixar).
Caso seja necessário e uma vez seca a primeira camada, pode aplicar uma segunda passando uma
lixa de grão 240 e aplicar a segunda camada.
Uma vez seca a última camada, pode habitar a casa tendo o cuidado para não colocar tapetes ou
outros e não utilizar intensivamente o piso durante 8-10 dias, tempo esse em que o verniz desenvolve
as suas qualidade de dureza.

Não envernizar com temperaturas inferiores a 10°C e humidade superior a
75%.
Mistura:
Agite bem antes de misturar. Misture, aplicando bem 1 parte do componente A com 1 parte do
componente B. Deixe repousar 5 minutos.
Rendimento:

8 - 10 m²/ kg.
Seco para pisar:
24 horas a 20°C
Limpeza:
Dissolvente para limpeza 2100
Manutenção:
Para limpar usar DEVALIM e para dar brilho BRINATUR.
Precauções:
Deve dispor de uma ventilação suficiente. Use vestuário e luvas adequadas (de PVC ou borracha) e
protecção para os olhos/cara. Em locais de trabalho pouco ventilados, recomendamos a utilização de
uma máscara de ar fresco ou filtro de combinação A2-P2 para trabalhos de curta duração.
Proteger do gelo.
Ar m a z e n a m e n t o : MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
NÃO INGERIR.
Primeiros-socorros:
Caso entre em contacto com os olhos, passe-os com bastante água. Consulte um oftalmologista.
Caso entre em contacto com a pele, passe-a por água e sabão. Em caso de irritação das vias
respiratórias ou em caso de ingestão, consulte um médico.
Os dados incluídos nesta ficha técnica correspondem à nossa experiência e servem como informação sobre o nosso produto e suas possibilidades de aplicação e não devem ser
considerados como uma garantia uma vez que as condições de trabalho dos utilizadores e da aplicação do produto estão fora do nosso conhecimento e controlo. O produto não deve ser
utilizado para além dos fins a que se destina. É sempre da responsabilidade do utilizador tomar as devidas medidas com o objectivo de cumprir as exigências estabelecidas na legislação em
vigor.
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