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VERNIBRIL (Verniz Celuloso Brilhante)  ATUALIZAÇÃO: Abril 2018 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

Verniz brilhante, composto por resinas alquídicas, combinadas com nitroceluloses e plastificantes, para 

envernizamento de madeiras, em interiores. 

 

INDICAÇÃO 
 

Indicado no envernizamento de madeiras, em interiores, onde se pretenda um acabamento de  

brilhante e para aplicações à pistola. Também pode ser aplicado à trincha, desde que seja dado de 

uma maneira rápida e bastante diluído. Tem uma secagem rápida e um bom rendimento. 

 

ESPECIFICAÇÕES 
 

 Cor - Incolor. 

 Aspeto - Brilhante. 

 Viscosidade - (150 - 180) ”cF4 

 Secagem- Intervalo entre demãos – 1 a 2 horas 

 COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/f): 130 g/L 

(2010)). Este produto contém no máximo 673,00 g/L.  

 

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe  forem feitas, 

fora das nossas instalações). 

 

DILUIÇÃO 
 

 Diluente celuloso- 15% a 25%, conforme o enchimento pretendido. 

 Diluente de limpeza- Diluente Celuloso. 
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APLICAÇÃO 
 

 As madeiras a envernizar devem estar bem secas. Se já tiverem sido envernizadas, com um 

verniz do mesmo género, lixar previamente com uma lixa muito fina para despolir o verniz 

antigo. 

 Aplicar o produto com a ajuda de uma pistola. 

 Em acabamentos de brilho directo- Tapar o poro da madeira com uma ou duas demãos de 

tapaporos, lixando entre demãos, a fim de se obter uma superfície o mais perfeita possível. 

De seguida, aplicar uma ou duas demãos de “Vernibril”, bem diluído com diluente celuloso. 

Deixar secar. 

 Em acabamento polido- Tapar o poro da madeira com uma ou duas demãos de tapaporos, 

lixando entre demãos, a fim de se obter uma superfície o mais perfeita possível. De seguida, 

aplicar duas ou três demãos cruzadas de “Vernibril” , deixar secar no mínimo dois dias e lixar 

com lixa de água muito fina. 

 Depois da superfície lisa e sem defeitos, polir com massa de polir, à mão ou à máquina, tendo 

em atenção o calor provocado por esta, o qual pode provocar o descasque do verniz. 

Finalmente ilustrar com polish. 

 Não aplicar o produto com o tempo húmido para que não ocorra oxidação. 

 Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com diluente celuloso. 
 

RENDIMENTO 
 

Depende do tipo de madeira e conforme se pretenda o poro total ou parcialmente tapado.  Considera-

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

CONSERVAÇÃO 
 

 Três anos em latas 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. 

 

NOTA: Segundo a Diretiva 2004/42/CE, este produto só pode ser utilizado, sem restrições, por 

profissionais e em instalações registadas ou autorizadas.    Cópia não controlada 
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