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Fecha de  Alta

Verniz de poliuretano transparente de dois componentes, para acabamentos satinados de excelente 
toque, dureza e secagem rápida.

POLIURETANOS PIGMENTADOS

TRATAMIENTOS DE LA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOSFAMILIA
LINHA

 DESCRIÇÃO E TIPO

 USOS

Interior
Madeira
Produto para uso exclusivo em instalações regulamentadas pela Directiva 2010/75 Capítulo V.

 PROPRIEDADES

- Aplicabilidade ideal
- Alto teor em sólidos
- Dureza
- Elaticidade
- Poder de enchimento
- Transparência
- Secagem rápida
- Toque suave
- Sem cheiro quando seca

 CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color MONTOPOL TRANSPARENTE SATINADO 29
VOL: 2 (Montopol) + 1 (Cat MS)Proporção de mistura
8 hTempo de vida da mistura
AcetinadoAcabamento

Peso especifico 0,92± 0,05 kg/l
Viscosidade 35 +/- 10 SG
Sólidos em volume 26± 1
Sólidos em peso 31± 1

12-20 m²/LRendimento aprox. por demão

(20ºC HR: 60%): 15-30 minSecagem tacto
(20ºC HR: 60%): 2-24 hRepintado
TranslucidoCores

 PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos
- Madeiras novas:

- Aplicar sobre madeiras tratadas com poliuretanos fudo (tapa poros) da gama Montopol.
- O suporte deve estar isento de produtos estranhos e ou residuos.
- Aplicar sobre madeiras com um teor de humidade inferior a 20%.
- Aplicar sobre madeiras sãs, bem desengorduradas, sem pó e secas.
- Lixar e eliminar possiveis restos de cola nas esquinas e falhas das máquinas.
- Aplicar depois de se conseguir uma absorção uniforme do tapa poros poliuretano.
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Restauração e manutenção
- Madeiras envernizadas ou pintadas:

- Se foram previamente envernizadas com vernizes que diluem com white spirit, aguarrás, simil de aguarrás ou diluentes para 
sintéticos, devem-se eliminar utilizando decapagem com decapante universal ou utilizar meios mecanicos e proceder como se 
fosse madeira nova.
- Se aplicado sobre verniz de poliuretano (para a sua diluição recomenda-se diluente poliuretano), lixar para abrir o poro, 
eliminar o pó produzido utilizando escovagem e reenvernizar.
- Em qualquer caso comprovar a aderência sobre o verniz anterior e em caso de duvida elimina-lo.
- Se durante a sua manutenção foram utilizados produtos de limpeza domésticos á base de silicones é conveniente limpar a 
madeira até a sua total eliminação.

 MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação
- Agitar o produto perfeita homogeneização.
- Misturar sem modificar as proporções em hipótese alguma da parte A ( MONTOPOL SATINADO MS-29 ) e da parte B ( 
CATALIZADOR MONTOPOL MS ).
- Nunca aplicar espessuras de camada superiores a 120 g/m2 humidos por demão.
- Não aplicar o produto com temperaturas elevadas nem sobre superficies expostas a forte calor.
- Mater as condições de boa ventilação durante o tempo de secagem.
- Não aplicar com humidades relativas superiores a 80%.
- Antes de realizar a mistura comprovar que o CATALIZADOR MONTOPOL - MS está totalmente transparente.
- Sobre madeiras porosas diluir o produto para que penetre no poro e se elimine a possibilidade de formação de borbulhas.
- Respeitar o tempo minimo entre demãos para evitar empolamentos.
- Respeitar o tempo maximo entre demãos para evitar problemas de aderência.

Diluente para diluição e limpeza
Disolvente Poliuretano 1410

Metodo de aplicaçao
Trincha 0%
Pistola air less 0-10%
Pistola air mix 0-10%
Pistola aerográfica 0-20%
Turbo de baixa pressão 0-20%

Diluição orientativa

 SISTEMA
Processos por tipo de suporte

Primario Intermédia Acabamento

Madeira

MAX Gama Montopol fondo trans. + 
Catalizador MS

Gama Montopol fondo trans. + 
Catalizador MS

Montopol Satinado Transparente 
+Catalizador MS

STD

Madeira envernizada poro aberto

MAX Gama Montopol fondo trans. + 
Catalizador MS

Gama Montopol fondo trans. + 
Catalizador MS

Montopol Satinado Transparente 
+Catalizador MS

STD

Madeira poro fechado

MAX Decapar+ Gama Montopol fondo 
trans. + Catalizador MS

Gama Montopol fondo trans. + 
Catalizador MS

Montopol Satinado Transparente 
+Catalizador MS

STD
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 SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. 
Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a 
temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

Producto de uso exclusivo para instalaçoes reguladas pelo RD 117/2003 ou directiva 1999/13/CE

 NOTA

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em 
circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a 
cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso 
concreto.

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente 
fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5º e 35ºC

 EMBALAGENS

5 L, 25 L
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