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DESCRIÇÃO 
                        
O Verniz Timisinte é um produto baseado numa resina alquídica modificada longa em óleo e de 
aditivos com propriedades inseticidas que atuam preventivamente na superfície da madeira. 
Trata-se de um produto de fácil aplicação, proporcionando um acabamento de alta qualidade, com 
boa lacagem e resistência à intempérie. 
 
PROPRIEDADES 
 
- Grande facilidade de aplicação e lacagem 
- Boa durabilidade no exterior 
- Resistente aos agentes atmosféricos 
- Boa retenção do grau de brilho 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

Cor 

 

Incolor 
Aspeto Brilhante/Meio Brilho/Mate  

Densidade 0,96 ± 0.020 g/cm3 

Viscosidade 100 ± 10” Copo Ford 4 

Teor sólidos (% em peso) 

COV-Valor limite UE para este produto (cat. A/e) 

400g/l (2010) 

 

43 % – Valor Teórico 

Este produto contém no máximo 399,9g/l 

 

 
 
PROCESSO APLICAÇÃO 
 
Dado que o verniz não encobre imperfeições, pelo contrário, realça-as, é importante a atenção dada 
à preparação da superfície dependendo disso os bons resultados do acabamento final.  
Madeiras novas 
Assegurar que a madeira a envernizar está seca e prepará-la de modo a que se apresente isenta de 
poeiras, gorduras e outros contaminantes e convenientemente lixada no sentido das fibras da mesma. 
 
No interior aplicar uma demão de Tapa Poros Timiporos, seguido de uma demão ou duas demãos 
de Verniz Timisinte, com lixagens suaves intermédias entre demãos para melhorar a aderência e o 
acabamento final do Verniz Timisinte. 
 
No Exterior aplicar três demão de Verniz Timisinte, com lixagens suaves intermédias entre demãos 
para melhorar a aderência e o acabamento final do Verniz Timisinte. 
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Madeiras previamente envernizadas 
Se o verniz se encontrar em bom estado, lixar e efetuar uma limpeza cuidadosa com o 
desengordurante S T600, para remover gorduras ou produtos de manutenção anteriormente 
empregues. Se o verniz não se encontrar em bom estado, removê-lo por raspagem cuidadosa da 
madeira ou por meio de pistola de calor, procedendo de seguida à sua lixagem e limpeza antes da 
aplicação do Verniz Timisinte. 
Nunca utilizar Timidecapa - Decapante em massa nesta operação. 
No caso de madeiras anteriormente enceradas, assegurar a completa remoção da cera. 
 
 
 
 
  

APLICAÇÃO Trincha ou rolo de pelo curto  
  
TEMPO DE SECAGEM 
 
 
 
 
LIMPESA DO MATERIAL 
 

Superficial – 6 a 8 horas  
Sobrepintura – mínimo 12 horas 
 
A limpeza do material deve ser feita com 
Diluente Sintético ou Diluente Celuloso 
imediatamente a seguir à aplicação. 

 
 
CONSUMO 
 
 
DILUIÇÃO 
 
 
 

 

8 a 10 m2/L/Demão  
 
Diluir com 5 % de Diluente Sintético 
 
 
 

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DURANTE A APLICAÇÃO 
 
 

  
Temperatura Ambiente 
Humidade relativa  
Humidade do Suporte  
Temperatura do Suporte  

≥ 5 °C 
≤ 70 % 
Entre 8 e 12% 
2 a 3 °C acima do ponto de orvalho 
 

 
 
 

 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 
Em embalagens de origem seladas, acondicionadas ao abrigo da luz solar e do frio entre 5 e 40 °C, o 
produto tem um prazo de validade de 3 anos após a sua data de fabrico. 
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SEGURANÇA E AMBIENTE 
 

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário 
apropriado. 
Manter fora do alcance das crianças. 
Utilizar somente em locais bem ventilados. 
Não deitar os resíduos no esgoto. 
Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. 
Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa 
ocorrer durante o transporte nomeadamente a rutura ou deterioração da embalagem. 
Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correta. 
Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura sempre entre 5 e 40°C. 
Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança 
no trabalho. 
Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto são 
fundamentais. 
 
 
 

  

OBSERVAÇÕES  
 

A durabilidade do “VERNIZ TIMISINTE” depende do tipo de madeira, do tipo de construção, das 
características de aplicação e das condições de exposição. 

Para garantir uma maior longevidade do verniz, recomenda-se que seja efetuada uma manutenção 
logo que se comece a notar a ocorrência de qualquer sinal de alteração ou deterioração na película, 
nunca excedendo em qualquer caso o tempo máximo de 3 anos. 

Nestas condições é suficiente efetuar uma lixagem superficial e aplicar 1 ou 2 demãos do “VERNIZ 
TIMISINTE” evitando assim operações mais complicadas e demoradas que envolvam a remoção de 
todo o verniz e a lixagem da madeira até recuperação do seu aspeto normal. 


