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verniz protetor para pisos quartzolit 
Revestimento para piso cimentício em área interna 
 
1. Descrição: 
Revestimento indicado para o cimento queimado pisos quartzolit 
 
2. Indicado para: 

 
 Revestimento cimento queimado para pisos quartzolit. 
 Substrato cimentício que requer proteção contra abrasão desde que devidamente aderido ao 

solo ou superfície regularizada. 
 

3. Não indicado para:   

 
 Áreas externas 
 Áreas com tráfego de carros, maquinários ou ferramentas industriais 
 Ambientes com incidência de agentes químicos como ácidos, amônia, entre outros. 

 
4. Instruções de uso: 

 
4.1. Aplicação 

 
 Não é necessário agitar nem diluir o produto antes do uso. 
 A temperatura do ambiente de trabalho pode afetar as condições do produto.  
 Aplicar o produto em condições entre 10º e 28ºC. 
 Remova cera, resina, selador e/ou qualquer produto aplicado na superfície, que deve estar limpa 

e seca. 
 Aplique com rolo, limpo e seco, de espuma de poliéster indicado para aplicação de verniz e stain 

sobre superfícies lisas. Tipo de rolo: Tigre – ref. 1341. 
 Aplique, no mínimo, 3 demãos para obter a espessura desejada, com intervalo mínimo de 30 

minutos (ou até apresentar aspecto seco) entre as demãos, dependendo da permeabilidade do 
piso e condições de aplicação e/ou temperatura. 
 

4.2. Preparo do produto: 
 

 Produto pronto para uso. 
 Não diluir. 
 Não agitar. 

 
5. Propriedades e características: 
 

 

Consumo teórico aproximado (após 3 demãos) 250 mL/m² 

Resistência 
à abrasão Taber (disco H22, 500g, 200 rotações) 7 dias < 0,7 g 

Liberação para Tráfego (após a última demão do 
acabamento protetor): 

Tráfego leve 
Liberação total 

 
 

72 horas 
7 dias 
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6. Fornecimento e armazenagem: 
O verniz protetor para pisos quartzolit é fornecido em embalagens de 1L. Sua validade é de 12 meses a 
contar da data de fabricação impressa na embalagem. 
 
7. Precauções: 

 
 As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as 

indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes 
na FISPQ do produto.  

 Não utilize o produto em temperaturas inferiores à 10°C e superiores à 30°C. 
 Manter a embalagem sempre fechada; 
 Utilize detergente neutro para limpeza; 
 Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente. Se ingerido, não 

provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem 
 Manter fora do alcance de crianças e animais 
 Não molhe nem lave o revestimento antes de fazer o acabamento final completo. Infiltrações de 

água e umidade remanescente geram manchas e desplacamentos. 
 Não use móveis de pés metálicos ou rígidos sem proteção de borracha ou similar. 
 Quedas de objetos pontiagudos ou arraste de objetos e roldanas podem amassar ou danificar o 

piso. 
 
IMPORTANTE: O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação 
da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Weber, como 
uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, 
locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes 
fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações. 
 

 
 

Documento revisado em janeiro de 2020. 
 


