VERNIZ METAL
ANTI FERRUGEM
 Protege e conserva o aspecto oxidado dos metais.

INFORMAÇÕES
USO
SECAGEM
AO TOQUE

 Aplica-se em todos os metais ferrosos e ligas que contêm ferro (ferro
fundido, aço…) no interior e no exterior: portões, grades, corrimões,
ferragens, acessórios de jardim…
 Adaptado ao ferro bruto novo ou enferrujado.

SECAGEM
ENTRE DEMÃOS

CARACTERÍSTICAS
SECAGEM
COMPLETA

FERRAMENTAS

LIMPEZA DAS
FERRAMENTAS

FORMATO

 Fórmula à base de resinas alquídicas e agentes anti-corrosão que
conserva o aspecto enferrujado, envelhecido ou bruto do metal sem o
desnaturar.
 Aplica-se diretamente no metal são ou enferrujado em decoração e em
proteção.
 Resiste a humidade, a chuva e a intempérie para uma utilização no
exterior.
 Fórmula flexível que resiste aos choques e a dilatação do metal.
 Não goteja: aplicação vertical fácil.

COR

RENDIMENTO

0,5L
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VERNIZ METAL ANTI FERRUGEM
PREPARAÇÃO
O suporte deve estar limpo, seco, desengordurado e sem escamas.
•Ferro novo: desengordurar.
•Ferro enferrujado: eliminar as partículas de ferrugem friáveis com escova metálica e retirar o pó.
•Ferro enferrujado, pintura estragada: eliminar as partículas de ferrugem ou de tinta descascadas com metálica e
acabar com o Superdecapante para Metal V33. Desengordurar com o Champô Ativo Metal V33.
•O Verniz Metal pode ser utilizado para proteger contra as manchas e a sujidade provocadas pela ferrugem.

APLICAÇÃO
Temperatura ideal de aplicação: Entre 10ºC e 25ºC.
Material: pincel ou rolo

• Remover bem o produto antes e durante a aplicação com uma vareta comprida e larga para homogeneizar bem
•Aplicar uniformemente com pincel em 1 ou 2 demãos
•Deixar secar durante 4 horas e lixar levemente entre demãos.
Pistola: Aplicar em 3 demãos.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
EUH208: Contém metiletilcetoxima. Pode provocar uma reação alérgica. H226: Líquido e vapor inflamáveis. H319:
Provoca irritação ocular grave. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. P101: Se for
necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças.
P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.
P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um lugar
apropriado para reciclar.
Valor limite UE para este produto (subcat.A/i): 500 g/l (2010). Este produto contém máx. 500 g/l COV.
Limpar suas ferramentas com água. Não deitar os resíduos no esgoto. Fechar a lata depois do seu uso.
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