Woodskin
Vernizes
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Woodskin é um híbrido de verniz de óleo de um componente que fornece um acabamento semibrilhante com aparência natural. A tecnologia microporosa
permite que a madeira respire. O Woodskin é fácil de aplicar e realmente penetra no grão, proporcionando um revestimento mais flexível.

INFORMAÇÃO DO PRODUTO
Cor

YVC316Teca Natural

Acabado

Semibrilho

Densidade

0.92

Volume de Sólidos

42.3%

Prazo Habitual de Validade

2 anos

VOC

453 g/L

Tamanho da Embalagem

750 ml, 2.5 lt
Não estão disponíveis todas as embalagens em todos os países

INFORMAÇÃO SOBRE SECAGEM/REPINTURA
Secagem
23°C (73°F)

Secagem ao Toque

4 horas

Duro e Seco

24 horas

Repintura
Temperatura do substrato
23°C (73°F)
Min.

Máx.

24 horas



Repintura por
Woodskin

APLICAÇÃO E USO
Preparação

MADEIRA PREVIAMENTE PINTADA COM WOODSKIN OU SIKKENS CETOL MARINE
Limpar com um detergente suave. Passar a superfície com uma esponja de lixa, limpar a fundo com água doce e deixar
secar.
MADEIRA PREVIAMENTE ENVERNIZADA
Eliminar todas as camadas anteriores de pintura. Siga as instruções para madeira sem tratamento.
MADEIRA/SEM TRATAMENTO
Woodskin foi desenvolvido para aplicar diretamente sobre a madeira sem tratamento, sem necessidade de uma
preparação especial. Não é necessário lixar antes de aplicar Woodskin. Porém, com fins estéticos, pode proceder a um
suave lixamento com papel 80180 seguido de P280. Retirar o pó com uma escova ou com um pano. Se limpar com
diluente, deixeo secar completamente antes de aplicar a primeira camada. Caso aplique sobre madeiras oleosas,
asseguerese de que a superfície está corretamente preparada e desengordurada. Recomendase diluente nº 1.

Método

Aplicação (Trincha)
Woodskin pode aplicarse diretamente sobre madeira sem tratamento ou sobre madeira previamente pintada com
Woodskin. Colocar a quantidade que espera utilizar num recipiente à parte. Aplicar no mínimo 3 capas a trincha;
recomendamos uma trincha com pelos longos. Não é necessário lixar entre capas. Deixe passar 24 horas de secagem
entre cada capa. Não diluir o produto.

Conselhos

Mistura Agitar bem antes de usar.
Diluente Não diluir.
Diluir Não recomendado.
Pintura a Airless Não recomendado.
Pistola convencional Não recomendado.
Trincha Recomendado.
Rolo Não recomendado.
Limpeza Diluente Nº1..

Alguns Pontos Importantes

Nunca deixe a madeira depois de lixada muito tempo sem ser tratada, pois fácilmente absorve a humidade. Não utilizar
Woodskin directamente da lata, visto que isto pode provocar um envelhecimento prematuro, assim como introduzir
contaminações na lata. Se os tempos de secagem indicados não forem escrupulosamente cumpridos pode ocorrer uma
secagem incorrecta, enrugamento ou perda de aderência. Evite pintar sob a luz directa do Sol. Para uso exclusivo acima
da linha de água.

Compatibilidade/Substratos

Adequado para todo o tipo de madeiras, incluindo as madeiras oleosas, como a teca.

Número de demãos

3 mínimo

Para mais informações contactar o serviço técnico ou visitar www.yachtpaint.com.
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INFORMAÇÃO SOBRE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA
Armazenamento

INFORMAÇÃO GERAL:
Deve evitarse a exposição ao ar e a temperaturas extremas. Para alcançar o prazo de validade do Woodskin tenha a
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Pistola convencional Não recomendado.
Trincha Recomendado.
Rolo Não recomendado.
Limpeza Diluente Nº1..
Nunca deixe a madeira depois de lixada muito tempo sem ser tratada, pois fácilmente absorve a humidade. Não utilizar
Woodskin directamente da lata, visto que isto pode provocar um envelhecimento prematuro, assim como introduzir
contaminações na lata. Se os tempos de secagem indicados não forem escrupulosamente cumpridos pode ocorrer uma
secagem incorrecta, enrugamento ou perda de aderência. Evite pintar sob a luz directa do Sol. Para uso exclusivo acima
da linha de água.

Compatibilidade/Substratos

Adequado para todo o tipo de madeiras, incluindo as madeiras oleosas, como a teca.

Número de demãos

3 mínimo

Rendimento

(Teórico)  10 m²/lt
(Prático)  Depende da superfície
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Trincha

INFORMAÇÃO SOBRE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA
Armazenamento

INFORMAÇÃO GERAL:
Deve evitarse a exposição ao ar e a temperaturas extremas. Para alcançar o prazo de validade do Woodskin tenha a
certeza que a embalagem está correctamente fechada e que a temperatura está compreendida entre 5ºC/41ºF e
35ºC/95ºF. Manter afastada da luz direta do Sol.
TRANSPORTE:
Woodskin deve manterse em segurança em contentores fechados durante o transporte e o armazenamento.

Segurança

GERAL:
Para informações sobre Segurança e Saúde, ler o rótulo na secção correspondente, também disponível esta informação
na linha de apoio técnico.
RESÍDUOS:
Não deite latas, nem verta tinta, para cursos de água, use os tramites normais. Antes de deitar fora as latas, espere que
a tinta remanescente nas latas seque.
O vasilhame de Woodskin não pode depositarse nos contentores municipais, nem em lixeiras sem a respectiva
autorização. A reciclagem do vasilhame deve ser tratada com as autoridades competentes.

NOTAS IMPORTANTES

A informação fornecida neste prospecto não pretende ser exaustiva. Toda a pessoa que utilize o produto sem
consultar previamente por escrito a idoneidade do mesmo para os objectivos pretendidos, fará por sua conta e risco e
não assumimos qualquer responsabilidade no que diz respeito à performance do produto ou qualquer perda ou avaria
(outra que não a morte ou danos resultante de negligencia) que podem surgir por uso impróprio. A informação contida
nesta ficha pode ser alvo de mudanças a qualquer momento, á luz da nossa experiência e da nossa politica
continuada de desenvolvimento dos nossos produtos.

Para mais informações contactar o serviço técnico ou visitar www.yachtpaint.com.
Todas as marcas registadas mencionadas nesta publicação são propriedade, ou licenciadas para o grupo de empresas da AkzoNobel. © AkzoNobel 2018.
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