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Descrição 
 
O Verniz Sinteuropa é formulado à base de uma resina alquídica modificada, flexível e com a máxima extensibilidade e 
permeabilidade ao vapor. Este verniz possui excelente durabilidade e retenção do brilho, bem como um alto grau de elasticidade que 
permite tolerar movimentos da madeira sem perda de adesão. 
 

Aplicação 
 
Pelo conjunto das suas características é especialmente indicado para o envernizamento de superfícies exteriores de madeira.  
 

Preparação do suporte 
 
Madeiras novas: Lixar a madeira, no sentido do veio, com lixa de grão médio. Eliminar poeiras e gorduras. As arestas devem ser 
boleadas pois as mesmas são pontos onde o verniz cede prematuramente. Caso se pretenda tratar a madeira, ou conferir uma 
tonalidade mais nobre, utilizar o Eurocor Sintético Mate. 
 

Madeiras anteriormente envernizadas: No caso do verniz já estar degradado a madeira deverá ser cuidadosamente raspada. Em 
seguida proceder como para as madeiras novas. No caso em que não haja degradação do verniz efectuar uma lixagem seguida de 
uma remoção de poeiras e desengorduramento.  
 

Manutenção: de dois em dois anos deverá despolir ligeiramente o verniz e aplicar nova camada. Uma demão fina será suficiente para 
garantir a boa protecção da madeira. 
 
Sistema de pintura  Características de aplicação  
     

Aplicar 3 demãos de Verniz Sinteuropa * Materiais de aplicação Trincha ou rolo 
Diluente Sintético 

 

Intervalo entre demãos 24 horas 
Diluição 10%  

  

Características do suporte Humidade relativa ≤ 25% para madeiras moles e 
≤ 20% para madeiras duras 

Após a secagem de cada demão a superfície 
deve ser lixada com lixa de grão fino antes da 
aplicação da demão seguinte. 

 

Condições de aplicação  Temperatura ≥12ºC; Humidade relativa < 80% 
Temperatura do suporte 2 a 3ºC acima da 
temperatura do ponto de orvalho 

* Não aplicar o Verniz Sinteuropa às primeiras horas da manhã nem ao fim do dia. No caso da temperatura ambiente ser muito baixa e a humidade relativa alta o tempo 
de secagem do verniz à superfície e em profundidade torna-se muito longo. 
 
Rendimento: Trincha ou rolo: 8-10 m2/L/demão. Estes valores são teóricos e podem sofrer alterações. 
 
Características do produto    
    

Cor Incolor   

Sólidos em volume 45%  

Secagem Superficial 6 horas  

Secagem em Profundidade 24 horas (a 20ºC e 60% humidade)  

Acabamento Brilhante  

Massa volúmica 0,89 ± 0.03 g/cm3  

Viscosidade * 90 ± 10 seg. (23ºC)  

 * Este valor pode sofrer ligeiro aumento com o tempo de armazenagem  
 

COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor Limite da UE para o produto (cat. A/e): 
500g/L(2007)/400g/L(2010). Este produto contém no máx.482g/L COV.  a) 

a) Nota: O valor de COV's acima referido diz 
respeito ao produto pronto a aplicar tintado, 
diluído, etc., com produtos por nós 
recomendados. Não nos responsabilizamos por 
produtos obtidos através de misturas com outros 
produtos que não os por nós recomendados, e 
chamamos à atenção para a responsabilidade 
que qualquer agente ao longo da cadeia de 
fornecimento incorre ao infringir a Directiva 
2004/42/CE. 

 
 

 
 
O produto apresenta-se em embalagens de ¼, 0.75 e 5 litros. 
Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição directa do sol. Conservação até dois anos em embalagem originalmente 
fechada. 
 

Segurança, Saúde e Ambiente 
 

 

Evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário 
adequado. Manter longe do alcance das crianças.  
Utilizar somente em locais com boa ventilação. Não deitar os resíduos no esgoto. 
Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição 
correcta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura. 
Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e 
Segurança no Trabalho.  
Para mais informações a leitura da Ficha de Segurança do produto é fundamental. 
 

 
 
 

Estabilidade  


