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verniz protetor para pisos quartzolit 

Revestimento indicado para o cimento queimado pisos quartzolit.  

 

 

1. INDICAÇÕES 

 
 Revestimento para o cimento queimado pisos quartzolit. 

 Substrato cimentício que requer proteção contra abrasão desde que devidamente 

aderido ao solo ou superfície regularizada. 

 

2. 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. 

 
3. ANTES DE APLICAR 

 

 Certifique que a superfície da base esteja firme, limpa, seca e isenta de pó, óleo, tinta, 

graxa ou qualquer outro resíduo (remova cera, resina, selador e/ou qualquer produto 

aplicado na superfície). 

 

4. FERRAMENTAS DE TRABALHO 

 

 EPI’S. 

 Recipiente estanque e limpo. 

 Rolo de espuma de poliéster indicado para aplicação de verniz e stain, sobre 

superfícies lisas. Tipo de rolo: Tigre – ref. 1341. 

 

 

5. APLICAÇÃO 

 

 Produto pronto para uso; 

 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; 

 Utilizando o rolo de espuma de poliéster indicado, 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. 

 

 

6. LIMPEZA 

 

Limpe as ferramentas e equipamentos com água enquanto o produto ainda estiver 

molhado/fresco. Utilize meios mecânicos para remover o produto após seco. 
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7. DADOS TÉCNICOS 

 

Composição resinas e aditivos especiais. 

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 
 Tráfego leve: 72 horas. 

 Liberação total: 7 dias. 

 

8. FORNECIMENTO 

 

 O verniz protetor para pisos quartzolit é fornecido em embalagens de 1 L. 

 

9. VALIDADE 

 

 12 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem com embalagem 

lacrada. 

 

10. ARMAZENAGEM 

 

 Quando este estiver acondicionado em packs (4 frascos), deve ser mantido em local 

seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 1,5m de 

altura, utilizando um tablado de papelão entre as camadas (máximo de 4 camadas 

por palete). 

 

11. 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.  

 

12. IMPORTANTE 

 

O rendimento e o desempenho do verniz protetor para pisos quartzolit dependem das condições 

ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao 

controle da quartzolit, 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. 

 

 

TELEFONE PARA CONTATO 

 

0800 709 69 79 

 

 

Documento revisado em dezembro de 2020. 
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