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CARACTERÍSTICAS 
 

Fundo de poliuretano de dois componentes, composto por resinas de poliéster saturadas reticuladas 

com isocianatos de baixo teor em monómero livre. 

 

INDICAÇÃO 
 

Indicado para o isolamento do poro da madeira, recomendado em mobiliário de interior. 

Secagem rápida, fácil lixagem e bom poder de repintura com verniz de poliuretano, são as 

características relevantes deste produto. 

Constituído por 2 componentes fornecidos em separado. 

 

ESPECIFICAÇÕES 
 

 Cor – Ligeiramente amarelada opalescente 

 Aspeto/Brilho da película seca – Semi-brilhante, transparente 

 Viscosidade (20ºC) - (37 – 42) ”cF4 

 Massa volúmica (20ºC) – 0.98±0.02kg/L 

 Teor de sólidos – c.a. 45% 

 Ponto de inflamação - <21ºC 

 Secagem: Intervalo entre demãos (20ºC, 60% H.R.) 

o Superficial: c.a. 20 min 

o Repintura: c.a. 2 a 3 horas 

 

DILUIÇÃO 
 

 • Diluir com Diluente para Tapaporos Poliuretano 1992 

 • Diluente de limpeza- Diluente Celuloso ou Diluente para Tapaporos Poliuretano. 
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APLICAÇÃO 
 

 As madeiras devem estar bem secas e isentas de gorduras e de poeiras. 

 Em madeiras com velatura, verificar se esta se encontra bem seca e só depois aplicar 1 ou 2 

demão de Tapaporos Poliuretano, de acordo com o enchimento pretendido. 

 Proceder à lixagem do Tapaporos Poliuretano. 

 Aplicar o Verniz Poliuretano 1966, para o acabamento final. 

 Aplicar o produto com pistola normal, airless, airmix. 

Proporção da mistura (2:1): 

 2 partes de Tapaporos Poliuretano 1992 (em peso ou volume) 

 1 parte de Endurecedor Poliuretano 1992 (em peso ou volume) 

 Tempo de vida útil da mistura - c.a. 2 horas 

 Condições durante a aplicação: 

o Temperatura ambiente: 15-25ºC 

o Humidade relativa: inferior a 70% 

 

RENDIMENTO 
 

É muito variável, dependendo do estado e da qualidade do suporte. Pode, no entanto, considerar-se 

como valor médio 8 a 10 m²/L t/Demão. 

 

CONSERVAÇÃO 
 

 Um ano nas embalagens de origem, cheias e bem fechadas. 

 Guardar em local seco, arejado, longe de fontes de calor e de ignição e ao abrigo da geada e 

dos raios solares. 

 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 
 

 Produto inflamável. 

 Produto nocivo por inalação e em contacto com a pele. 

 Evitar o contacto com a pele e com os olhos. 

 Utilizar somente em locais bem ventilados e longe de fontes de calor e de ignição. 
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