
VERNIZ ANTIDERRAPANTE
 Excelente aderência em todos os tipos de pavimentos,
interiores ou exteriores.
 Impermeável e anti-UV.
 Anti-deslize

INFORMAÇÃO

CARACTERÍSTICAS
Verniz antiderrapante V33 à base de micro-grãos sintéticos. Reforça a
função antiderrapante em todo tipo de pavimento no interior e exterior.
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FORMATOS COR

0,75L 2,5L

USO
Tratamento antiderrapante compatível com todos os suportes: tinta de
pavimento, cimento, betão, ladrilhos, gres, piso de cerâmica, pedra…
Ideal para pavimentos escorregadios, escadas, terraços de exterior ou
chão de lavanderia…
O sistema antiderrapante não é apto para as bordas das piscinas.

RENDIMENTO 

LIMPEZA DAS
FERRAMENTAS :
Agua

FERRAMENTAS

SECADO 
entre demão

SECAGEM
AO TOQUE



PREPARAÇÃO
Fase primordial para assegurar a boa duração de uma tinta de pavimento. O suporte deve estar limpo, seco, poroso e
não gorduroso. É indispensável aspirar o suporte antes de aplicar. No caso do pavimento estar frequentemente
húmido, aconselhamos realizar uma prova prévia em uma pequena superfície.

SUPORTES BRUTOS: Cimento / betão bruto: lavar o pavimento com Champô Pavimento Cimento- Betão V33. Lavar
com água e deixar secar 24 horas.
Cimento / betão novo: aguardar 3 meses para uma secagem completa.
Parquets, soalhos, madeiras: lixar e limpar o pó.
Pavimentos lisos ou fechados: lavar e lixar manualmente com uma lixa de grão 160.

SUPORTES JÁ PINTADOS:
Retirar a tinta não aderente. Lavar.

APLICAÇÃO

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C.
EUH208: Contém Benzisotiazolinona. Pode provocar uma reação alérgica. P102: Manter fora do alcance das crianças.
P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de
recolha de resíduos (contato com a autoridade local).
Valor limite da UE para este produto (subcat A/i): 140g/l (2010). Este produto contém no máx. 21g/l COV.
Limpar suas ferramentas com água. Não jogar os resíduos no esgoto. Fechar a lata depois do seu uso.

VERNIZ ANTIDERRAPANTE

V33 ESPAÑA S.A.  C/Balmes 7, 1º7ª - 08291 Ripollet (Barcelona) – España – Tel: 935 921 999 – www.v33.es  

Condições ideais de aplicação: entre 10°C e 25°C com tempo seco.
Mexer bem antes de utilizar para obter uma mistura homogénea. Aplicar uma demão sem diluição.
Tempo de colocação em serviço do pavimento (transitar): 12 h.


