
VELATURA ÁLCOOL 
_____________________________________________________________________________________________________

Descrição:

A Velatura  Álcool é um impregnante de madeiras pigmentado elaborado com diluentes à base de álcoois 

Aplicação:

A Velatura Álcool é para ser aplicada em madeiras interiores que ainda não foram revestidas com nenhum outro tipo de produto conferindo-
lhes diversas tonalidades.

Preparação do suporte:

O suporte deve estar isento de lixo, pó, gorduras e quaisquer outros contaminantes.

Sistema de pintura:

Agitar muito bem o produto antes de usar.
Aplicar o produto suavemente na direção do veio da madeira à boneca ou esponja.

Seja qual for o método utilizado (esponja ou boneca) deve passar-se um pano 5-10 minutos após a aplicação para se retirar o excesso de  
produto que não foi absorvido. Esta operação evita a formação de uma camada excedentária de produto, o que, a acontecer, pode contribuir 
para a formação de uma película não desejada e retardar demasiado o tempo de secagem.

O produto encontra-se pronto a aplicar não necessitando por isso de qualquer diluição. 

Características do produto:

Cor: segundo encomenda. Massa volúmica: 0.80 ± 0.03 g/cm3 

Viscosidade: 15 ± 10 seg. (23ºC, Este valor pode sofrer ligeiro aumento com o tempo de armazenagem)

Acabamento: mate Ponto de aplicação: ≈ 28ºC
Secagem: Superficial – 10 minutos 

Características de aplicação:

Condições de aplicação:  Temperatura ≥12ºC; Humidade relativa < 80%;  Temperatura do suporte 2 a 3ºC

Preparação do produto: Homogeneização completa antes e durante a utilização para a uniformização da cor.

Materiais de aplicação: Esponja ou boneca

Intervalo entre demãos: 1 hora

Diluente Limpeza: Diluente ZPL

Rendimento: 15-20 m2/l por demão. Ter atenção que os valores atrás apontados são teóricos e que devido a esse facto podem sofrer  
alterações.

Armazenagem e embalamento:

O produto apresenta-se em embalagens de 1, 5 e 20 litros 
Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição direta do sol. Conservação até um ano em embalagem originalmente fechada.

Segurança:

Não ingerir. Em caso de contacto com a pele e olhos lavar com bastante água e sabão. Dirigir-se de imediato a um médico. Durante a  
aplicação e secagem deverá providenciar uma boa ventilação ou usar mascaras apropriadas 
Este produto é inflamável pelo que não se deve fazer fogo durante a aplicação. Fechar a embalagem após a sua utilização.
A tinta e o respetivo diluente contem substâncias nocivas pelo que não devem ser vazados nas canalizações.
Manter longe do alcance das criança.
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A informação presente nesta ficha técnica tem como objetivo aconselhar os nossos clientes. É o resultado de alguns ensaios realizados com um espírito constante de objetividade mas não evita que o cliente proceda  
aos seus próprios ensaios e provas particulares. De qualquer modo, não podemos dar garantias para aplicações específicas, pois as condições na obra e muitos outros fatores escapam ao nosso controle. A nossa  
empresa reserva-se no direito de efetuar modificações no produto, se os desenvolvimentos científicos e técnicos o aconselharem, informando em cada caso as alterações.
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