
CATALOGO GENERALE
Dal 1975, applichiamo le nostre tecnologie

solo ai pavimenti in legno.

CATÁLOGO GERAL
Desde 1975, aplicando nossas tecnologias

somente nos pisos de madeira.
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A Vermeister nasce em 1975 como pequena empresa familiar, uma das empresas pioneiras 
especializadas no setor dos pisos de madeira, desde sempre a sua verdadeira vocação: 
produtos para o assentamento, o tratamento e a manutenção. Hoje a empresa é dirigida 
por Silvano e Marco Arzuffi, respectivamente Diretor Executivo (CEO) e Chefe Executivo 
de Operações (COO). Certificada segundo a norma UNI EN ISO 9001:2015, que garante 
um sistema empresarial eficiente, a Vermeister sempre apostou no desenvolvimento de 
soluções amigas do meio ambiente procurando constantemente oferecer soluções eco-
compatíveis em termos de formulação e de fabricação dos produtos. 

A preocupação pelo reduzido impacto ambiental caracteriza de fato as diferentes fases do 
ciclo produtivo e da distribuição dos seus produtos, da escolha das matérias-primas à sua 
transformação, do transporte à recuperação e à eliminação. A Vermeister foi a primeira 
empresa do mundo no setor dos “pisos de madeira” que formulou um produto para o 
tratamento do piso de madeira isento de emissões que, além de ter elevados padrões de 
qualidade, é o máximo em termos de respeito pelos seres humanos e pelo meio ambiente. 

Desde 1975 a Vermeister dedica-se somente e exclusivamente aos pisos de madeira e esta 
dedicação exclusiva unida à experiência no setor permite-nos ser hoje uma referência em 
matéria de tratamento e manutenção dos pisos de madeira, tacos e assoalhos. A Vermeister 
nunca desviou o foco para atender às demandas de outros mercados, permanecendo sempre 
centrada em um único ‘tema’, o que nos permitiu conferir um valor acrescentado à nossa 
“expertise”. Todos os nossos investimentos sempre se voltaram para o piso de madeira e assim 
os nossos conhecimentos ampliaram-se mais rapidamente. Hoje este feito é reconhecido 
largamente pela presença da nossa marca em mais de 60 países em todo o mundo.Desde 1975, aplicando nossas tecnologias

somente nos pisos de madeira.
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1975-HOJE= 400%
Hoje podemos dizer que alcançamos uma grande 
meta, que jamais representará para nós um ponto 
de chegada, mas sim de partida, rumo ao nosso 
contínuo crescimento.

A Vermeister desde 1975 aposta em valores 
bem precisos.
Estamos falando de RESPEITO pelos seres humanos e pelo meio ambiente, 
estamos falando de HONESTIDADE, de EXATIDÃO e de ESPERANÇA POR UM 
FUTURO MELHOR.

Isto dito em quatro palavras encerra um patrimônio de valor inestimável que 
diariamente nos acompanha e nos guia para a obtenção de reconhecimentos de 
estima e de sucesso. E é precisamente a estima que nos é reconhecida que nos 
dá forças para superar as inúmeras dificuldades que a vida e o mundo profissional 
nos apresentam constantemente. Esta estima confirma-nos que temos de ser 
imensamente gratos pela aprendizagem que nos foi transmitida. Consideramo-
nos felizes e orgulhosos do que somos hoje e acreditamos que quem quer 
que estivesse no nosso lugar diria o mesmo. Isto explica as bases nas quais 
construímos tudo o que temos. Sem dúvida podemos atribuir-nos o mérito de ter 
regado as sementes dos frutos que colhemos, mas a riqueza deste patrimônio de 
valores não é mérito nosso, como não é nosso o mérito de ter encontrado pelo 
caminho tantas pessoas que nos ajudaram e que viram em nós pessoas de bons 
princípios, sinceras e confiáveis. E aqui estamos nós. 

ESTA É A HISTÓRIA DA VERMEISTER, UMA LINDA HISTÓRIA.
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Rumo ao produto certo
A Vermeister sempre se diferenciou pelo seu grande espírito inovador. 

Com esse mesmo espírito procuramos ser inovadores também na nossa forma 
de comunicação, enfatizando a clareza dos dados fornecidos. A escolha de um 
produto nasce de uma análise atenta das necessidades do cliente. Para facilitar 
esta fase, classificamos a nossa gama em diferentes categorias, de acordo com o 
tipo de produto ou da sua finalidade de uso. 

Todas as seções estão codificadas com um pictograma sempre presente em todos 
os documentos, fichas técnicas inclusas.

INNOVATION
Linha de produtos à base de água

12

17

18

23

W.OIL
Linha de óleos para a proteção dos pisos de madeira

24

27

CHROMOTHERAPY
Sistemas de coloração

28

31

UNDERWOOD
Linha de produtos para o assentamento dos pisos de madeira

ZERO CONCEPT
Linha de produtos de baixo impacto ambiental

10

11

32

37

MAINTENANCE
Produtos de manutenção
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NOTA IMPORTANTE: Os produtos à base de água obviamente não são à base de solvente. Graças a este jogo de palavras e ao fácil erro de interpretação, há 
quem defina impropriamente os produtos à base de água como “isentos de solventes”. Isto não é verdade porque também os produtos à base de água contêm 
solventes, chamados “coalescentes”. A Vermeister foi a primeira que formulou um produto de acabamento à base de água “isento de solventes”: ZERO VOC.

A codificação do 
nosso empenho 
pelo ser humano e 
pelo meio ambiente
A fim de oferecer as melhores 
garantias à nossa clientela, 
os nossos produtos são 
sempre testados em matéria 
de desempenho, rendimento, 
segurança e cuidado da saúde 
e do meio ambiente pelos mais 
acreditados institutos e
entidades independentes.
ed enti indipendenti.

RULE 1168
COMPLIANT

AIR QUALITY IMPROVEMENT (RULE 1168 ADHESIVE AND SEALANT APPLICATIONS)
A AQMD, relativamente a adesivos e selantes, fixou os parâmetros restritivos, em conformidade com a RULE 
1168, que estabelece limites para o conteúdo de COVs e proíbe o uso de algumas substâncias consideradas 
muito perigosas.

AIR QUALITY IMPROVEMENT (RULE 1113 ARCHITECTURAL COATINGS)
A AQMD (SOUTH COAST AIR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT) é uma agência americana de controle da 
poluição. A AQMD elaborou a SUPER COMPLIANT ARCHITECTURAL COATINGS MANUFACTURERS LIST, que 
reúne apenas os fabricantes que souberam formular um produto que preenche os rígidos critérios de avaliação 
do instituto, em conformidade com a RULE 1113.

INDOOR AIR EMISSIONS
Na França, desde 1 de janeiro de 2012, os produtos de construção devem apresentar um rótulo que certifique, 
de modo simples e direto, o nível de emissão de compostos orgânicos voláteis (COVs) em espaços fechados. 
O nível de emissão do produto é indicado por uma classe que vai de A+ (emissão muito baixa) a C (emissão 
elevada). Os produtos Vermeister da linha Zero concept e da linha Innovation (além de alguns produtos de 
outras linhas) entram na classe A+. A finalidade desta rotulagem é informar claramente os consumidores sobre 
os COVs emitidos pelos produtos após 28 dias do teste. 

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE CERTIFICADO UNI EN ISO 9001:2015
Uma refinada capacidade de pesquisa não tem valor se não for acompanhada de uma organização igualmente 
eficaz. Por isso, na Vermeister, trabalhamos com o “Sistema de Gerenciamento da Qualidade e do Meio Ambiente 
UNI EN ISO 9001:2015”, que nos permite: otimizar a utilização dos recursos internos e externos, qualificar a nossa 
presença no mercado, reduzir os custos de produção de bens e serviços e garantir a constância de produção.

EMICODE EC1
A Emicode EC1 é uma marca de propriedade da GEV, Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, 
associação especializada no controle das emissões de COVs em produtos para pisos e revestimentos, adesivos 
e materiais de construção, da qual a Vermeister SpA é membro oficial. EC1 corresponde à classificação “very 
low emission” (baixíssima emissão), a melhor prevista. Somente os produtos que atendem aos requisitos mais 
rigorosos do controle dessas emissões têm o direito de serem certificados e rotulados com o selo “EMICODE 
EC 1” ou “EMICODE EC 1 PLUS”.

A codificação das nossas soluções

NMP FREE | O NMP (N-metil pirrolidona) é um solvente usado na fabricação de vernizes à base de água, classifica-
do como perigoso pelos possíveis efeitos nocivos no ciclo reprodutor. Desde 2007, a Vermeister eliminou o NMP 
da formulação dos seus produtos à base de água.

LOW VOC | A diretiva europeia 2004/42/CE limitou a emissão de compostos orgânicos voláteis (COV) produzidos 
pelos solventes contidos nos vernizes. Todos os produtos Vermeister cumprem estes parâmetros.

NANO SCALE SYSTEM | O sistema NSS, graças ao emprego da Nanotecnologia, permite obter vernizes que se 
diferenciam dos demais pela sua excepcional resistência, principalmente a riscos.

DUAL CURE TECHNOLOGY | A tecnologia DCS (Dual Curing System) permite a cura (endurecimento) do verniz 
tanto na versão monocomponente e, após a adição do endurecedor, como na versão bicomponente. Graças a 
esta especial “dupla reticulação” (dupla cura), o verniz se diferencia pela rapidez de secagem, se usado como 
monocomponente e, se usado como bicomponente, pela elevada resistência à abrasão, a manchas, a marcas  de 
borracha e a produtos químicos, sendo perfeito para a aplicação em áreas de grande trânsito.

MDI FREE | O MDI, metileno difenil isocianato, usado na síntese de poliuretanos e poli-isocianatos, é classificado 
como suspeito cancerígeno. Juntamente com os polímeros referidos acima é encontrado como monômero livre, 
geralmente em quantidade inferior a um determinado valor limiar, a fim de garantir aos operadores do setor a 
máxima segurança. A ausência desta substância assegura um ambiente de trabalho mais saudável, quer durante 
a aplicação do produto quer após a colocação do piso, além de um baixo impacto ambiental, a fim de garantir um 
alto nível de conforto habitacional.

MDI

SOLVENT FREE | A ausência de solventes certifica a baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis (COVs), 
quer durante a aplicação do produto quer após a colocação do piso, garantindo um ambiente de trabalho mais 
saudável e um baixo impacto ambiental.

FORMULADO COM MATÉRIAS-PRIMAS RENOVÁVEIS | O emprego de tecnologias verdes e de materiais reno-
váveis são fundamentais para a competitividade, a sustentabilidade e a segurança do aprovisionamento a médio 
e a longo prazo. Na Vermeister promovemos o uso de matérias-primas renováveis, melhorando assim o desem-
penho dos produtos com baixo impacto ambiental.

PERMANENT ANTI-SCRATCH SYSTEM | Graças ao sistema PASS, os agentes antirrisco assentam na superfície 
de acabamento e ficam “presos” ao polímero mediante indissolúveis ligações químicas. Deste modo não são 
removidos pelas lavagens e pelo trânsito de pessoas mantendo inalteradas no tempo as propriedades antirrisco.

SELF CROSS-LINKING SYSTEM | O sistema S-XL (Self Cross-Linking System) permite introduzir no verniz alguns 
compostos que se ativam após a evaporação da água e que dão origem a uma verdadeira reticulação química. 
Deste modo são obtidos desempenhos semelhantes aos dos vernizes bicomponentes com vernizes monocompo-
nentes, como se o componente B já estivesse lá contido.

COBALT AND KETOXIMES FREE | Os compostos do cobalto são usados como secantes nos produtos à base de óleo; há 
alguns anos são classificados como teratógenos suspeitos e tóxicos para o ambiente aquático. O metil etil cetoxima (MEKO), 
usado desde sempre como agente antipelícula nos produtos à base de óleo, é classificado como cancerígeno suspeito há 
vários anos. A ausência destas substâncias certifica um ambiente de trabalho mais saudável, quer durante a aplicação do 
produto quer após a colocação do piso, e um baixo impacto ambiental, a fim de garantir um alto nível de conforto habitacional.

EN 14904 | A norma UNI EN 14904:2006 estabelece os requisitos técnicos para pisos de espaços esportivos. 
Especial atenção é dispensada aos importantes requisitos para a segurança e o desempenho no esporte inclusive 
em relação ao tratamento dos pisos de madeira, como: atrito (propriedades antiderrapantes), resistência ao desga-
ste, brilho especular. Os produtos Vermeister que apresentam este selo estão em conformidade com os rigorosos 
testes ditados pela norma UNI EN 14904:2006.

SPORT
EN 14904 

PRHS TECHNOLOGY | A exclusiva tecnologia PRHS (PERFECT RIDGE HEIGHT SYSTEM) melhora notavelmente 
a reologia específica do produto segundo a norma UNI EN 14293:2006, resultando um adesivo de excelente 
espatulabilidade com perfeita manutenção da crista em qualquer temperatura.

TECHNOLOGY

TECNOLOGIA 3D | A exclusiva tecnologia 3D melhora significativamente o lixamento sem comprometer a cober-
tura e o poder de enchimento com a total garantia de adequado isolamento da madeira em uma única demão. 
Trata-se de uma especial estrutura molecular tridimensional que assegura uma ulterior uniformidade de absorção, 
uma perfeita aderência e um aumento notável do rendimento nas demãos seguintes.

8 |
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Respeitam 
o meio

ambiente, 
a saúde do

aplicador 
e de quem

vive nos
ambientes

onde os
produtos

são aplicados

ZERO CONCEPT
Somente um uso atento de produtos de baixo impacto ambiental contribui para 
a proteção do ambiente. O tema da salubridade dos ambientes domésticos e de 
trabalho está ganhando dia após dia maior importância e por esta razão notamos 
uma maior tomada de consciência por parte da nossa clientela e do usuário final, 
cada vez mais sensíveis aos aspectos relacionados com a saúde. A Vermeister 
desde sempre se empenha em estudar e desenvolver produtos que respeitem 
o meio ambiente e a saúde dos aplicadores e das pessoas que vivem nos 
ambientes onde os produtos são aplicados. 

ZERO CONCEPT é uma gama de produtos de baixo impacto ambiental e de 
baixo conteúdo de compostos orgânicos voláteis (COVs), formulados com ma-
térias-primas renováveis; produtos com resistências químico/mecânicas notavel-
mente maiores. Cada produto da linha ZERO CONCEPT garante um elevado 
conforto e contribui para o bem-estar diário, conjugando o valor estético com 
a naturalidade das matérias-primas. Os produtos da linha ZERO CONCEPT, já te-
stados e certificados por prestigiosas entidades independentes quanto ao elevado 
padrão de qualidade e ao cumprimento de precisos critérios ambientais a nível 
internacional, possuem a certificação e a marcação “EMICODE EC1 – baixíssima 
emissão de compostos orgânicos voláteis”. Cumpre lembrar que o uso de produtos 
ZERO CONCEPT no próprio ciclo de produção permite obter uma drástica redução 
de emissões de solvente e de outros compostos orgânicos voláteis.
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ESPÁTULAS VERMEISTER

DESCRIÇÃO CÓDIGO
Espátula dentada para aplicação de cola n. 5 601408

Espátula dentada para aplicação de cola n. 6 601422
Espátulade duas lâminas cm 27 601420
Espátula lisade aço inox 601423
Desempenadeira de aço lisa 601421

(approx 800 gr/mq)

VERMEISTER nr.6 8mm-a 4mm-b 13mm-c

VERMEISTER nr.5 10mm-a 5mm-b 12mm-c

(approx 1000 gr/mq)

a

b c

Adesivo bicomponente epóxi-poliuretânico de nova geração 
isento de solvente e de água, indicado para a colagem de pi-
sos de madeira de qualquer formato em substratos de concre-
to (laje ou contrapiso), inclusive radiantes, e não absorventes 
(cerâmica, grés, mármore, etc.), e perfeito para o assentamento 
de tacos e assoalhos pré-acabados. Uma verdadeira evolução: 
ZERO % agora em uma nova versão com uma melhor reologia 
para uma mais fácil aplicação e perfeita selagem. ZERO % ca-
racteriza-se pela quase nenhuma sensibilidade às mudanças 
de temperatura, total ausência de odores antes e depois da 
mistura, excelente selagem e impermeabilidade em qualquer 
condição ambiental. Nitidamente maior o rendimento métrico. 
O alto coeficiente de elasticidade após o endurecimento com-
pleta as características do revolucionário adesivo ZERO %, que 
também apresenta insuperáveis características de aderência e 
tenacidade. ZERO% tem o selo de certificação EMICODE EC1 
e pode concorrer à obtenção do crédito EQ - Qualidade am-
biental interna - Materiais com baixíssima emissão de COV, do 
novo padrão internacional de certificação LEED v4.

Zero%
Adesivo bicomponente

epóxi-poliuretânico isento de solventes

INFORMAÇÕES RÁPIDAS

Baixo impacto ambiental - classificação EC1

Isento de solventes

Reatividade muito boa também a baixas temperaturas

Sensibilidade zero a mudanças de temperatura 
(estações) - viscosidade constante

Notável redução de odores do componente B

Excelente rendimento métrico

Excelente espatulabilidade

Perfeita manutenção da crista

DADOS TÉCNICOS

Vida útil da mistura (Pot-life) (horas) 2

Tempo em aberto (min) 60

Liberado ao trânsito (horas) 24/48

Pronto a lixar (dias) 3

Consumo médio (g/m2) 900/1400

10 Kg
( 9 + 1 )

RULE 1168
COMPLIANT
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INNOVATION
Desde sempre, nós, da Vermeister, acreditamos, investimos e sobretudo inovamos 
em matéria de vernizes à base de água, tornando-nos hoje merecedores da 
máxima credibilidade.
Na Vermeister apostamos muito na informação para que se saiba quão grande 
é o trabalho de empresas que, como nós, atuam de modo esmerado para garantir 
sempre e com constante rigor produtos seguros sob todos os aspectos.

Fomos os primeiros a empregar tecnologias especiais e exclusivas em 
produtos à base de água para pisos de madeira, graças a um grande empenho 
de pesquisa em colaboração com as mais importantes empresas químicas 
internacionais.

Os produtos da linha INNOVATION são todos isentos de NMP e contêm baixo 
valor de COVs, garantindo, portanto, o pleno respeito pelo meio ambiente e 
pelos seres humanos e oferecendo o máximo desempenho técnico e o máximo 
resultado estético com a máxima facilidade de aplicação.

| 13
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Acabamento poliuretânico bicomponente à base de água. 
IDRO 2K na versão “madeira natural”, confere aos pisos um 
efeito natural, uma homogeneidade e limpeza comparáveis 
somente aos ciclos de impregnação com óleo e/ou cera. A 
estas características estéticas IDRO 2K une a resistência à 
abrasão, a manchas e a marcas de borracha como nenhum 
outro produto à base de água já ofereceu, sendo um 
produto indicado também para áreas de grande trânsito 
(salões, lojas). Se aplicado diretamente, sem demão de 
fundo, reaviva notavelmente a cor da madeira sem causar 
no tempo fenômenos de amarelecimento.

Tratamento de acabamento poliuretânico à base de água, mo-
nocomponente com tecnologia S-XL, formulado com matéria-
s-primas renováveis. Os pisos tratados com Velvet ficam com 
um aspecto extremamente natural e ainda conferem ao toque 
uma sensação única, aveludada. Graças ao elevado resíduo 
seco e à extraordinária rapidez de secagem, permite a exe-
cução de ciclos de trabalho extremamente rápidos (1-2 horas, 
dependendo das condições ambientais). Outra característica 
muito importante é a facilidade e rapidez de retoque, caso se 
verifiquem na superfície danos ou defeitos localizados: de fato 
permite intervir somente nestas áreas, delimitando-as com uma 
fita, lixando-as e reaplicando o produto. Após a secagem não 
deixa manchas ou imperfeições. Para áreas de grande trânsito, 
recomendamos adicionar na última demão VELVET IMPROVER 
na proporção de 10%.

Acabamento poliuretânico bicomponente (100+5) de “dupla 
reticulação” (dupla cura) com tecnologia DCS Dual Curing Sy-
stem, que oferece uma excelente resistência ao desgaste e 
maior facilidade de mistura e de aplicação. É possível misturar 
os 2 componentes, introduzindo simplesmente o componen-
te B no recipiente do componente A e agitando a mistura sem 
nenhum procedimento especial. Disponível nos brilhos 10, 30 
e 60 gloss, mantém o efeito “madeira natural” graças à eleva-
da transparência, garantindo um excelente poder de cober-
tura e enchimento, com apenas duas demãos. A excelente 
distensão da película, mesmo de grande espessura, comple-
ta as características deste produto, único no seu gênero. É 
possível aplicar EZY diretamente na madeira, também como 
monocomponente na primeira demão, quando se deseja efe-
tuar ciclos mais rápidos, usando assim mais praticamente um 
único produto. Garante um ótimo resultado estético mesmo 
em condições ambientais extremas. EZY também garante 
ótima resistência à abrasão, a manchas e marcas de borra-
cha, sendo indicado também para áreas de grande trânsito 
(salões, lojas).

Idro 2K
Acabamento bicomponente

à base de água

Velvet
Tratamento monocomponente à base

de água com efeito soft-touch

Ezy
Acabamento bicomponente

à base de água

INFORMAÇÕES RÁPIDAS

Baixo impacto ambiental - classificação EC1

Efeito natural

Sensação aveludada ao toque

Possibilidade de ciclos rápidos (1-2 horas)

Possibilidade de retoque invisível

Perfeito para áreas de grande trânsito com adição de Improver

DADOS TÉCNICOS

Pronto a lixar (horas) 1,5 

Grau de brilho (gloss) 5

5 Lt
+

0,5 Lt

5 Lt
+

0,25 Lt

INFORMAÇÕES RÁPIDAS

Baixo impacto ambiental – classificação EC1

Extraordinárias resistências químico-mecânicas

DADOS TÉCNICOS

Relação de catálise (vol/vol) 10:1

Pronto a lixar (horas) 12

Entre demãos sem lixar (horas) Após 3, até 5

Grau de brilho 2K (gloss) 10

Grau de brilho 2K EXPORT (gloss)  30

Grau de brilho 2K SAT (gloss) 50

INFORMAÇÕES RÁPIDAS

Máxima facilidade de mistura

Máxima facilidade de aplicação mesmo em condições 
ambientais extremas

Garantia de um perfeito resultado estético

Extraordinárias resistências químico-mecânicas

Baixa emissão de COVs

DADOS TÉCNICOS

Relação de catálise (vol/vol) 10:0.5

Entre demãos sem lixar (horas) Após 2, até 5

Pronto a lixar A+B (horas) 12/16

Grau de brilho EZY X-MATT (gloss) 10

Grau de brilho EZY 30 (gloss) 30

Grau de brilho EZY 60 (gloss) 60

5 Lt
0,5 Lt

IMPROVER

Verniz poliuretânico monocomponente à base de água ex-
tremamente resistente à abrasão, a manchas e a marcas 
de borracha, sendo perfeito para ser aplicado em qualquer 
situação. Do ponto de vista estético, distingue-se dos tra-
dicionais produtos à base de água pela sua grande tran-
sparência, pela facilidade de limpeza e sobretudo pelo tom 
quente que consegue conferir à madeira, evitando o aspec-
to esbranquiçado típico de outros vernizes à base de água.

Silk
Verniz monocomponente à base de água

INFORMAÇÕES RÁPIDAS

Baixo impacto ambiental - classificação EC1

Extraordinária resistência à abrasão, a manchas e a marcas 
de borracha

Grande transparência

Bom poder tonalizante

DADOS TÉCNICOS

Pronto a lixar (horas) 8

Entre demãos sem lixar (horas) 
Após 3, 

até 5

Grau de brilho SILK 30 (gloss) 30

Grau de brilho SILK 60 (gloss) 60

Grau de brilho SILK 90 (gloss) 90

5 Lt
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Fundo bicomponente à base de água caracterizado pelo 
alto poder isolante, ótima cobertura, bom lixamento e fácil 
aplicação. A característica mais importante deste fundo é a 
redução de sobreposições, irregularidades ou imperfeições 
nas demãos. AQUA TENAX foi estudado para tonalizar a ma-
deira sem causar as indesejáveis alterações de cor nas ma-
deiras ricas de taninos e de outras substâncias corantes hi-
drossolúveis (carvalho, teca…). Por isto, é recomendado em 
madeiras particularmente difíceis como o IPÊ LAPACHO para 
evitar resultados escuros e avermelhados. AQUA TENAX, 
graças ao seu elevado resíduo seco, permite, em conjunto 
com os vernizes de acabamento bicomponentes da linha IN-
NOVATION, efetuar o ciclo de envernizamento com apenas 
duas demãos.

Aqua Tenax
Fundo bicomponente à base de água

INFORMAÇÕES RÁPIDAS

Baixo impacto ambiental – classificação EC1

Ótima cobertura

Bom lixamento

Baixa emissão de COVs

Redução de sobreposições, irregularidades e imperfeições 
nas demãos

Indicado para ciclos de 2 demãos

DADOS TÉCNICOS

Relação de catálise (vol/vol) 5:1

Pronto a lixar (horas) 12

Entre demãos sem lixar (horas) 
Após 3, 

até 6

5 Lt
+

1 Lt

ONE é a última geração de fundos à base de água mono-
componentes lixáveis. Dotado de um sofisticado sistema 
interno de autorreticulação (sistema S-XL Self Cross-Linking 
Sistem), graças à sua especial estrutura tridimensional e ao 
extraordinário poder de penetração e enchimento, ONE 
garante uma boa cobertura em qualquer tipo de madeira, 
semelhante a um fundo bicomponente. O elevado “tempo 
em aberto” e a rapidez de secagem conferem a ONE, em 
qualquer condição ambiental, a mínima tendência a apre-
sentar sobreposições, irregularidades e imperfeições nas 
demãos. A elevada penetração nos poros da madeira, a boa 
tonalidade e a possibilidade de ser lixado em menos de uma 
hora após a aplicação, fazem do ONE o melhor aliado do 
assoalhador moderno. Em linha com os padrões de quali-
dade que desde sempre diferenciaram a Vermeister S.p.A., 
o laboratório R&D selecionou atentamente para ONE ma-
térias-primas de baixa emissão de COVs e de baixo impacto 
olfativo, que o tornam praticamente inodoro.

One
Fundo monocomponente à base de água, 

lixável, de rápida secagem

INFORMAÇÕES RÁPIDAS

Secagem rápida, lixável após 1 ora

Ausência de sobreposições, irregularidades e imperfeições 
nas demãos

Inodoro e com baixa emissão de COVs

Extraordinário poder de penetração, enchimento e isola-
mento

Indicado para ciclos de 2 demãos

DADOS TÉCNICOS

Pronto a lixar (horas) 1

5 Lt

TECHNOLOGY

Aditivo especial pré-dosado em base aquosa para produ-
tos mono/bicomponentes à base de água, fundos ou verni-
zes de acabamento, para renovar a tonalidade da madeira 
que sofreu desbotamento e desgaste da tonalidade origi-
nal, eliminando assim as antiestéticas alterações de cor. Em 
particular, no caso do carvalho e, em geral, para todas as 
espécies de cor clara, UP-GRADE, na versão “branca”, tende 
a neutralizar o amarelecimento e os excessos de coloração 
devidos aos extrativos hidrossolúveis naturalmente presen-
tes na madeira. A intensidade da tonalidade pode ser regu-
lada pelo número de demãos. Convém fazer um teste pre-
liminar para avaliar o efeito estético. Disponível nas cores: 
BRANCO, CINZA, PRETO, ÂMBAR.

Up-Grade
Tonalizador para produtos

à base de água

INFORMAÇÕES RÁPIDAS

Realça a tonalidade natural da madeira

Neutralizza l’ingiallimento ed elimina antiestetici viraggi
di colore

Intensidade regulável pelo número de demãos

Versátil, adequado a todos os produtos à base de água 
(fundos e/ou vernizes de acabamento)

Fácil de aplicar

Baixo impacto ambiental

DADOS TÉCNICOS

Consumo por embalagem de fundo ou de verniz* 
(ml) *1 frasco para 1 embalagem de 5 litros

50

Estabilidade e estocagem 
(na embalagem original fechada e conservada em 
local fresco e seco) (meses) 

12

Embalagem padrão (L) 0,05

0,05 Lt 5 Lt

Verniz monocomponente à base de água para uso 
residencial. Sua principal característica é a facilidade de 
aplicação e as excelentes propriedade niveladoras que 
facilitam a distensão da película. Graças à tecnologia S-XL, 
DOM tem uma boa resistência à abrasão, a riscos, a manchas 
e a marcas de borracha e ótimas resistências químicas, 
características que o tornam a melhor escolha competitiva. 
Não requer demão de fundo porque foi estudado para 
ser aplicado diretamente na madeira, conferindo-lhe uma 
tonalidade que realça a sua beleza natural.

Dom
Verniz monocomponente à base de água 

para uso residencial

INFORMAÇÕES RÁPIDAS 

Extrema facilidade de aplicação

Excelentes resistências químicas

Excelente relação qualidade/preço

DADOS TÉCNICOS

Secagem completa (horas) 4

Entre demãos sem lixar (horas) Após 1, até 3

Grau de brilho DOM X-MATT (gloss) 10

Grau de brilho DOM 30 (gloss)  30

Grau de brilho DOM 60 (gloss) 60

5 Lt
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uma linha naturalmente tecnológica

W.OIL
Unir o fascínio da tradição às exigências dos nossos tempos, repropor os 
métodos de trabalho antigos sem renunciar aos benefícios proporcionados 
pela tecnologia atual. 

Um desafio que começa com a busca de métodos de trabalho tradicionais, onde 
o uso de produtos de acabamento à base de óleos vegetais tinha um papel 
predominante. 

Hoje, a linha W.OIL repropõe em chave moderna estes mesmos tratamentos.
Partindo de matérias-primas naturais e selecionando cada componente da 
formulação, considerando o impacto sobre o meio ambiente e a saúde humana, 
hoje somos capazes de propor uma linha de produtos altamente eficientes. 

Os óleos naturais, depois de aplicados, realçam a beleza natural da madeira e 
a tecnologia Vermeister faz o resto: os produtos W.OIL penetram na madeira, 
protegem-na da umidade e permitem a sua rápida renovação. 
A linha W.OIL é de fácil aplicação e fácil limpeza e é também indicada em sistemas 
de produção de tacos e assoalhos pré-oleados.

| 19
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Detergente nutritivo natural para a limpeza e a manutenção 
de pisos de madeira tratados com óleo da gama W.Oil. Este 
produto é à base de sabão de coco, o mais apreciado deter-
gente natural. Limpa e nutre as fibras da madeira conferindo 
ao piso um aspecto particularmente homogêneo e opaco. 
Não use em pisos envernizados.

Soap.Oil
Sabão para pisos de madeira tratados 

com óleo (manutenção ordinária)

1 Lt

DADOS TÉCNICOS
Diluição em água para a limpeza 
ordinária  

5% (aprox. 1 tampa para 
cada litro de água)

Método de aplicação Pano de algodão,
Vermeister Mop

Frequência recomendada 1 vez a cada 1-2 meses 
(exterior)

Corante à base de óleos vegetais modificados, estudado 
para a coloração de pisos de madeira de interior com uma 
única operação. Fácil de usar, colora uniformemente o piso 
de madeira, penetrando em profundidade e realçando os 
veios. É indicado para todas as espécies de madeira, mas 
produz os melhores resultados, e por isso é recomendado, 
em madeira de veios largos como carvalho, lariço, 
castanheiro, etc. COLOR.OIL pode ser re-envernizado com 
Fix.Oil, vernizes à base de água ou vernizes de acabamento 
óleo-uretânicos. Disponível em várias tonalidades miscíveis 
entre si em qualquer proporção para obter uma gama 
praticamente infinita de cores.

Color.Oil
Óleo pigmentado

1 Lt

INFORMAÇÕES RÁPIDAS

Fácil de aplicar

Disponível em várias tonalidades miscíveis entre si

Retoque invisível

Baixa percepção olfativa

Isento de rótulos de risco

DADOS TÉCNICOS

Método de aplicação Rolo, trincha, almofada

Consumo médio por demão (g/m2) 30/50

Pronto a lustrar (min) 5/10

Entre demãos com fixador sem
lixar (horas) Mínimo 16

O tratamento natural CERADURA Hardwax-oil é uma mistu-
ra equilibrada de óleos e ceras duras que confere ao piso 
de madeira uma eficaz e duradoura proteção contra riscos 
e manchas. Uma das maiores vantagens deste produto é 
a possibilidade de realizar retoques rápidos e localizados 
(spot repair), dispensando o árduo trabalho de lixamento de 
toda a superfície. CERADURA Hardwax-oil, graças à sua pro-
fundidade de penetração e ao seu rápido endurecimento 
(secagem), garante uma elevada proteção da madeira, ga-
rantindo a longo prazo uma superfície resistente à sujeira 
sem comprometer a natural e indispensável transpiração da 
madeira. À diferença de outros pisos oleados, as superfícies 
tratadas com CERADURA Hardwax-oil são fáceis de limpar 
e conservar. CERADURA Hardwax-oil garante um elevado 
nível de conforto habitacional e contribui para o bem-estar 
diário, conjugando o valor estético com a naturalidade das 
matérias-primas.

Ceradura Hardwax-oil
Cera-óleo para tratamento

de pisos de madeira

3 Lt

INFORMAÇÕES RÁPIDAS

Fácil de aplicar

Rápido: 1 ou 2 demãos (6/8 horas entre as demãos)

Retoque invisível

Baixa percepção olfativa

Ausência de símbolos de perigo

Alta resistência a riscos e a agentes químicos

DADOS TÉCNICOS

Método de aplicação Rolo, trincha, almofada

Consumo médio por demão (g/m2) 30/50

Pronto a lustrar (min) (facultativo) 5/10

Entre demãos (horas) 6/8

Grau de brilho (gloss)  10

O tratamento natural CERADURA Hardwax-oil é uma mistu-
ra equilibrada de óleos e ceras duras que confere ao piso 
de madeira uma eficaz e duradoura proteção contra riscos 
e manchas. Uma das maiores vantagens deste produto é 
a possibilidade de realizar retoques rápidos e localizados 
(spot repair), dispensando o árduo trabalho de lixamento de 
toda a superfície. CERADURA Hardwax-oil, graças à sua pro-
fundidade de penetração e ao seu rápido endurecimento 
(secagem), garante uma elevada proteção da madeira, ga-
rantindo a longo prazo uma superfície resistente à sujeira 
sem comprometer a natural e indispensável transpiração da 
madeira. À diferença de outros pisos oleados, as superfícies 
tratadas com CERADURA Hardwax-oil são fáceis de limpar 
e conservar. CERADURA Hardwax-oil garante um elevado 
nível de conforto habitacional e contribui para o bem-estar 
diário, conjugando o valor estético com a naturalidade das 
matérias-primas.

Ceradura Hardwax-oil
Cera-óleo para tratamento

de pisos de madeira

3 Lt

INFORMAÇÕES RÁPIDAS

Fácil de aplicar

Rápido: 1 ou 2 demãos (6/8 horas entre as demãos)

Retoque invisível

Baixa percepção olfativa

Ausência de símbolos de perigo

Alta resistência a riscos e a agentes químicos

DADOS TÉCNICOS

Método de aplicação Rolo, trincha, almofada

Consumo médio por demão (g/m2) 30/50

Pronto a lustrar (min) (facultativo) 5/10

Entre demãos (horas) 6/8

Grau de brilho (gloss)  10
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Máxima proteção à base de óleos vegetais, DECK.OIL GS 
nasce da uma esmerada seleção de óleos e ceras naturais, 
perfeitamente equilibrados e estudados para madeiras de 
exterior. DECK.OIL GS protege a madeira dos agentes atmo-
sféricos e em particular da radiação solar, mantendo, porém, 
inalterada a sua natural transpiração. A profunda penetração 
nos poros da madeira, a facilidade de aplicação e de restau-
ração sem necessidade de lixamentos intermédios, a exce-
pcional resistência à umidade, à água e aos raios UV fazem 
do DECK.OIL GS um produto perfeito para o tratamento de 
qualquer tipo de madeira de exterior.

Deck.Oil GS
Óleo protetor de alto rendimento para 

madeiras de exterior

3 Lt

DADOS TÉCNICOS

Método de aplicação Rolo, trincha, almofada

Consumo médio por demão (g/m2) 40/100

Pronto a lustrar (min) 5/10

OIL.CARE é uma emulsão de ceras, óleos naturais, óleos 
modificados e aditivos especiais anti UV para a manutenção 
de pisos de exterior tratados com DECK.OIL, DECK.OIL 
STRONG, DECK.OIL GS, ZERO.DECK, ou de interior com a 
gama W.OIL. Isento de Cobalto e metil etil cetoxima (MEKO). 
O componente oleoso do OIL.CARE renova o óleo de trata-
mento degradado pela exposição aos agentes atmosféric-
os e penetra na madeira protegendo-a em profundidade; a 
cera hidrorrepelente impede a penetração da água nos po-
ros da madeira e os aditivos anti UV retardam a degradação 
da lignina. OIL.CARE é indicado também para proteger a 
madeira de interior tratada com óleo e todos os tipos de 
madeira tratada com produtos impregnantes, de interior e 
de exterior (móveis de jardim, paredes de madeiras, decks, 
pergolados, cercas, etc). Especialmente indicado como tra-
tamento de proteção para WPC.

Oil.Care
Produto de manutenção para pisos 

tratados com óleo (interior e exterior) 
(manutenção ordinária)

1 Lt

DADOS TÉCNICOS

Método de aplicação 
Rolo, Trincha, Almofada, 

Disco bege

Diluição em água 20/25%

Frequência recomendada  1 vez a cada 1-2 meses

Liberado ao trânsito (min) 30

Liberado ao trânsito para a máx. 
eficiência (horas)

12

Solução aquosa extremamente eficaz para a remoção da 
pátina cinzenta da superfície de madeira de exterior origi-
nada pela degradação e remoção da lignina. DECK.RESET 
restaura a cor original da madeira que deverá ser posterior-
mente protegida com DECK.OIL, DECK.OIL GS, DECK.OIL 
STRONG, ZERO.DECK. DECK.RESET pode ser usado em 
pisos, móveis de jardim, pergolados e em todo tipo de ma-
deira de exterior. Especialmente indicado como tratamento 
de proteção para WPC.

Deck.Reset
Preparador para tratamento de pisos
e superfícies de madeira de exterior

5 Lt 1 Lt

DADOS TÉCNICOS

Método de aplicação
Pistola, Rolo, Trincha, 

Almofada

Consumo médio por demão (g/m2)
50 com pistola ou 
almofada, 80 com 

rolo ou trincha

Tempo de espera para uso de 
espátula, escova, feltros abrasivos (min) 10

Tempo de espera para uso 
de hidrolavadora (min) De 10 a 20
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CHROMOTHERAPY
No passado o acabamento de tacos e assoalhos era feito quase predominante-
mente com produtos transparentes incolores, pelo que a escolha da espécie de 
madeira era determinante para o efeito cromático do piso. Nos últimos anos, porém, 
temos assistido a importantes mudanças a este respeito, provavelmente pela difi-
culdade de encontrar as matérias-primas, ou seja, uma variedade de espécies para 
cobrir uma ampla gama de colorações. 

Fiéis no empenho de fornecer ao aplicador soluções técnicas de vanguarda, 
decidimos ampliar a nossa gama de produtos para a coloração dos pisos de 
madeira. As principais características destes produtos são a grande facilidade 
de aplicação, a garantia do resultado estético final e o baixo impacto ambiental, 
além, claro, das extraordinárias resistências químico-físicas, típicas dos produ-
tos Vermeister.

Graças à Chromotherapy, é possível obter o efeito velado, o efeito de cobertura 
da madeira ou, para um gosto mais clássico, o efeito impregnante com “realce dos 
veios”. Os produtos de coloração Chromotherapy conferem ao piso um novo visual 
e permite uma liberdade de escolha também do tipo de tratamento de proteção, que 
pode ser com óleo ou verniz à base de água, a gosto. Com Cromotherapy finalmente 
é possível escolher a cor e o acabamento da sua madeira, em completo relax. Os 
produtos de coloração Chromotherapy, fruto de um grande trabalho de pesquisa 
e do uso de tecnologias de vanguarda, são também indicados para tratamentos 
aplicados fora do local. Totalmente seguros para o aplicador e o cliente final, 
todos os produtos da linha Vermeister Chromotherapy são isentos de qualquer 
rótulo de risco ou perigo, ou seja, não são inflamáveis, nem perigosos e são 
praticamente inodoros e isentos de emissões poluentes e nocivas.

Tratamento bicomponente à base de água pigmentado de 
excelente cobertura, fácil de aplicar e com excelente dilatação. 
ARTWORK tem um grande poder isolante dos taninos e de 
outros extrativos da madeira e por isto permite obter cores 
claras também em madeiras críticas como o castanheiro e o 
carvalho. Com ARTWORK é possível conferir ao piso e a todas 
as superfícies de madeira todas as colorações desejadas: 
ARTWORK de fato está disponível, sob demanda, em todas 
as cores RAL.

Artwork
Esmalte de excelente cobertura

Tratamento bicomponente à base
de água pigmentado

5 Kg
+

0,5 Kg

INFORMAÇÕES RÁPIDAS

Excelente cobertura

Fácil de aplicar

Grande poder isolante dos taninos

Disponível sob demanda em todas as cores RAL

DADOS TÉCNICOS

Relação de mistura (vol/vol) 10:1

Seco ao pó em (min) 25

Seco ao toque (min) 40

Pronto a lixar (horas) 12

Entre demãos (horas) Após 3, até 5

Método de aplicação Rolo, trincha

1 Kg
+

0,1 Kg

Branco Preto Cinza Cartela 
RAL

Color.Oil
Realça os veios

Óleo pigmentado 

1 Lt

Corante à base de óleos vegetais modificados, estudado 
para a coloração de pisos de madeira de interior com uma 
única operação. Fácil de usar, colora uniformemente o piso 
de madeira, penetrando em profundidade e realçando os 
veios. É indicado para todas as espécies de madeira, mas 
produz os melhores resultados, e por isso é recomendado, 
em madeira de veios largos como carvalho, lariço, 
castanheiro, etc. COLOR.OIL pode ser re-envernizado com 
Fix.Oil, vernizes à base de água ou vernizes de acabamento 
óleo-uretânicos. Disponível em várias tonalidades miscíveis 
entre si em qualquer proporção para obter uma gama 
praticamente infinita de cores.

INFORMAÇÕES RÁPIDAS

Fácil de aplicar

Disponível em várias tonalidades miscíveis entre si

Retoque invisível

Baixa percepção olfativa

Isento de rótulos de risco

DADOS TÉCNICOS

Método de aplicação Rolo, trincha, almofada

Consumo médio por demão (g/m2) 30/50

Pronto a lustrar (min) 5/10

Entre demãos com fixador sem
lixar (horas) Mínimo 16
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READY TO GO | Bases coloridas prontas a usar
COLOR.OIL Óleo pigmentado

ATENÇÃO: PARA O ACABAMENTO DOS PRODUTOS SUPRACITADOS, LEIA AS RESPECTIVAS FICHAS TÉCNICAS!
A linha Vermeister Chromotherapy baseia-se em pigmentos de alta qualidade que permitem conferir à madeira uma coloração 
extremamente natural e estável aos raios UV.

DO IT YOURSELF | Escolha a cor mais adequada às suas exigências
COLOR.OIL Óleo pigmentado 

NOTA: As imagens são meramente ilustrativas, as cores do catálogo podem resultar levemente diferentes das reais, assim como 
os resultados após a aplicação, influenciados pelo tipo de madeira e pelos procedimentos de lixamento. Sugerimos sempre a reali-
zação de testes preliminares na madeira a tratar.

Cerejeira Cinza Delfim Cinza Havana 2 Havana + 1 Branco 1 Havana + 1 Âmbar 1 Havana + 1 Antiqua 3 Havana + 1 Branco
+ 1 Cerejeira

Âmbar Antiqua Branco Castanho 3 Cerejeira + 1 Branco 4 Havana + 1 Oceana
 + 1 Wenge

3 Cerejeira + 1 Branco
+ 1 Nogueira Clara

4 Nogueira Envelhecida
+ 1 Branco

Natura Preto Nogueira Envelhecida Nogueira Clara 1 Supernatural + 1 Havana 3 Natura + 1 Preto 1 Castanho
+ 1 Supernatural + 1 Natura

1 Cinza + 1 Smokey

Oceana Platinum Carvalho Envelhecido Smokey 1 Havana + 1 Wenge 2 Âmbar + 2 Castanho
+ 1 Natura

1 Havana + 1 Castanho 3 Oceana + 1 Preto

Stone Supernatural Teak Wengè 3 Platinum + 1 Natura 4 Havana + 1 Wenge 6 Natura + 1 Preto 3 Nogueira Clara
+ 1 Branco



 compactness, 
flatness

thickness, 
cleanliness

moisture
content

UNDERWOOD
Linha de produtos para o assentamento de pisos de madeira

O correto assentamento de um piso de madeira (tacos ou assoalhos) começa na 
preparação do substrato (laje ou contrapiso). Especial atenção deve ser, portanto, 
dispensada a vários fatores, como rigidez, planeza, espessura, limpeza e 
sobretudo grau de umidade. A linha Underwood oferece tudo o que é necessário 
para se colocar “por baixo” do piso de madeira enfrentar e a resolver em total 
segurança qualquer necessidade de assentamento ou tratamento preliminar.
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Primer poliuretânico monocomponente higroendurecedor 
isento de água e de solvente para o tratamento de 
substratos (lajes ou contrapisos) antes do assentamento 
dos pisos de madeira. A baixa viscosidade e o alto poder 
de penetração tornam-no perfeito para a consolidação 
e a impermeabilização de substratos de concreto ou de 
anidrita com umidade residual elevada de até 5% C.M. (até 
2.8% C.M. em uma única demão). Especialmente indicado 
para contrapisos com sistema de calefação incorporado. 
Além disso, sendo isento de solvente, é seguro durante o 
transporte e a estocagem (produto não inflamável) e durante 
a aplicação (inodoro, pode ser aplicado nas proximidades 
de ambientes habitados). Respeito aos produtos com água, 
PRIMER SF tem um rendimento notavelmente maior e não 
aumenta a umidade do contrapiso.

Primer SF
Primer poliuretânico monocomponente 

isento de solvente

12 Kg

INFORMAÇÕES RÁPIDAS

Baixo impacto ambiental - classificação EC1

Isento de solvente

Extremamente resistente à umidade (≤ 5% C.M.)

Desempenho certificado por Instituto externo independente
Baixa viscosidade para uma penetração mais profunda
Ausência de oleosidade superficial para uma perfeita 
aderência do adesivo

DADOS TÉCNICOS

Secagem completa (horas) 24

Consumo médio por demão (g/m2) 150/250

COV (calculado) (g/L) 0
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Primer epóxi tricomponente à base de água para a imperme-
abilização de substratos de concreto (laje ou contrapiso) e de 
pisos pré-existentes (cerâmica, grés, mármore, etc).

Primer EPO 3
Primer epóxi tricomponente

INFORMAÇÕES RÁPIDAS

Indicado para superfícies não absorventes

DADOS TÉCNICOS

Relação de catálise (Vol/Vol) 2:1:2

Vida útil da mistura (pot-life) (horas) 1

Entre demãos (horas) 4-12

Consumo médio por demão (g/m2) 400/500

5 Kg 
(A+B+C)

Primer acrílico nanoestruturado monocomponente em di-
spersão aquosa. PRIMER NP garante uma elevada pene-
tração em qualquer substrato, mesmo pouco absorvente, 
e é indicado como selador e consolidante superficial sobre 
superfícies e alisamentos de concreto, de anidrita e simila-
res. Totalmente isento de solventes, de rótulos e símbolos 
de risco e perigo, é perfeito para substratos (lajes ou con-
trapisos) com sistemas de calefação e/ou refrigeração incor-
porados. Permite efetuar a colagem com adesivos reativos 
mono/bicomponentes.

Primer NP
Primer acrílico nanoestruturado

INFORMAÇÕES RÁPIDAS

Excelente ação seladora

Rápido

Perfeito para a posterior colagem com adesivos reativos 
mono/bicomponentes

DADOS TÉCNICOS

Secagem completa (horas) 3

Método de aplicação Rolo, trincha

Consumo médio por demão (g/m2) 100/200

10 Lt

Adesivo monocomponente higroendurecedor com terminação 
de silano. MONOSIL não contém água, solventes, isocianatos, 
compostos epoxídicos, amínicos e metais pesados (estanho), 
sendo, portanto, um produto isento de avisos e símbolos de risco 
e perigo. MONOSIL tem uma excepcional aderência em todos os 
substratos e uma elasticidade permanente. Graças a estas ca-
racterísticas, é uma cola perfeita para o assentamento de asso-
alhos pré-acabados multicamada e de madeira maciça de médio 
formato, em qualquer substrato (laje ou contrapiso), com ou sem 
sistema de calefação incorporado. MONOSIL não é agressivo 
para a verniz dos pisos pré-acabados e por isto não deixa man-
chas; outras características deste adesivo são a facilidade de 
aplicação, o alto rendimento, a resistência à água e à umidade e 
o poder isolante fonoabsorvente que melhora sensivelmente o 
conforto acústico do ambiente. MONOSIL tem o selo de certifi-
cação EMICODE EC1 e pode concorrer à obtenção do crédito EQ 
- Qualidade ambiental interna - Materiais com baixíssima emissão 
de COV, do novo padrão internacional de certificação LEED v4.

Monosil
Adesivo monocomponente com 

terminação de silano 

12 Kg Monosil
600ml

INFORMAÇÕES RÁPIDAS

Baixo impacto ambiental - classificação EC1 PLUS

Isento de rótulos de risco

Elevado rendimento métrico

Excelente espatulabilidade

Perfeita manutenção da crista

Alto poder isolante fonoabsorvente

Disponível na versão com pistola de tubo - Monosil 600

DADOS TÉCNICOS

Tempo em aberto (tempo máx. de ajuste) (min) 45-60

Tempo em aberto (tempo para a formação da 
película superficial) (min)

120-150

Liberado ao trânsito (horas) 24

Pronto a lixar (dias) 5

Consumo médio (g/m2) 800-1000

RULE 1168
COMPLIANT

Adesivo monocomponente em dispersão aquosa para a cola-
gem de pisos de madeira pré-acabados e laminados flutuan-
tes. Após a secagem, a colagem atinge a classe de resistênc-
ia à água D3 (segundo EN 204).

Revin B3
Adesivo monocomponente classe D3

INFORMAÇÕES RÁPIDAS

Fácil de limpar

Resistente à água classe D3 (EN 204)

Pronto a usar

DADOS TÉCNICOS

Tempo em aberto (min) 8/12

0,5 Kg
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MAINTENANCE
Desde 1975, a Vermeister nunca desviou o foco do piso de madeira para explorar 
outros setores e esta concentração unida à experiência permite-nos ser hoje 
uma verdadeira referência em matéria de tratamento e de manutenção. 

É de fato a correta manutenção a garantia de vida prolongada do piso de ma-
deira e por esta razão formulamos uma linha de produtos “fáceis de usar” e de 
“absoluta eficácia”, para atender às exigências de qualquer tipo de tratamen-
to ou acabamento. Para pisos de madeira de interior, oferecendo produtos para 
combater o problema do pó e dos agentes químicos de uso comum que podem 
cair e danificá-lo; e para pisos e superfícies de madeira de exterior (as mais difíceis 
de tratar), apresentando soluções de sucesso contra a deterioração causada pelos 
agentes atmosféricos.

Vermeister Maintenance oferece uma gama de produtos de excelente qualidade, 
formulados no máximo respeito do ser humano e do meio ambiente, que 
deixarão seu piso de madeira eternamente lindo, porque na Vermeister levamos a 
sério o seu investimento!

Nós só tratamos de um assunto, mas o “tratamos bem”: O PISO DE MADEIRAIl
O piso de madeira é um verdadeiro investimento e como tal deve ser salvaguardado.
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Líquido concentrado de elevada ação detergente e reduzida 
produção de espuma; indicado para a limpeza sem enxágue 
de várias superfícies, como: pisos de madeira envernizados, 
terracota, mármore, cerâmica, etc.

Limpador autobrilhante perfumado à base de substâncias 
detergentes e essências perfumadas emulsionadas em 
água. IDRONET tem dupla ação: detergente contra a sujeira 
e revitalizador para realçar o acabamento original. Permite a 
limpeza e a proteção de todos os tipos de pisos de madeira 
envernizados, inclusive aqueles finalizados com vernizes à 
base de água.

Idronet
Cera de manutenção para pisos

de madeira envernizados
(manutenção ordinária)

Detergente Neutro
Detergente neutro para pisos de madeira 

envernizados (manutenção ordinária)

1 Lt 1 Lt

DADOS TÉCNICOS

Diluição em água para a 
limpeza ordinária 

2-3% (aprox. 1 tampa para 2 
litros de água)

Método de aplicação
Pano de algodão,

Vermeister Mop

Frequência recomendada 1-2 vezes por semana

DADOS TÉCNICOS

Diluição em água para a 
limpeza ordinária

5% (aprox. 1 tampa
para cada litro de água)

Método de aplicação 
Pano de algodão,

Vermeister Mop

Frequência recomendada 
1-2 vezes segundo a

intensidade do trânsito

Detergente nutritivo natural para a limpeza e a manutenção 
dos pisos de madeira tratados com óleos da gama W.Oil. 
Este produto é à base de sabão de coco, o mais apreciado 
detergente natural. Limpa e nutre as fibras da madeira con-
ferindo ao piso um aspecto particularmente homogêneo e 
opaco. Não use em pisos envernizados. 

Soap.Oil
Sabão para pisos de madeira tratados 

com óleo (manutenção ordinária)

1 Lt

DADOS TÉCNICOS

Diluição em água para a 
limpeza ordinária 

5% (aprox. 1 tampa para
cada litro de água)

Método de aplicação
Pano de algodão,

Vermeister Mop

Frequência recomendada
1 vez a cada 1-2 meses 

(exterior)

OIL.CARE é uma emulsão de ceras, óleos naturais, óleos 
modificados e aditivos especiais anti UV para a manutenção 
dos pisos de exterior tratados com DECK.OIL, DECK.OIL 
STRONG, DECK.OIL GS, ZERO.DECK ou de interior com a 
gama W.OIL. Isento de Cobalto e metil etil cetoxima (MEKO). 
O componente oleoso de OIL.CARE renova o óleo de trata-
mento degradado pela exposição aos agentes atmosféric-
os e penetra na madeira protegendo-a em profundidade; a 
cera hidrorrepelente impede a penetração da água nos po-
ros da madeira e os aditivos anti UV retardam a degradação 
da lignina. OIL.CARE é indicado também para a proteção 
dos pisos de madeira de interior tratados com óleo e todos 
os tipos de madeira tratada com produtos impregnantes, de 
interior e de exterior (móveis de jardim, paredes de madei-
ras, decks, pergolados, cercas, etc). Especialmente indicado 
como tratamento de proteção para WPC.

Oil.Care
Produto de manutenção para pisos 

tratados com óleo de interior e exterior 
(manutenção ordinária)

1 Lt

DADOS TÉCNICOS

Método de aplicação
Rolo, Trincha,

Almofada, Disco bege

Diluição em água 20/25%

Frequência recomendada
1 vez a cada 1-2 

meses

Liberado ao trânsito (min) 30

Liberado ao trânsito para máx.
eficiência (horas) 

12
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Expositor de produtos 
Maintenance
Elegante expositor para produtos de manutenção, funcional 
e de design moderno, adequado a todos os tipos de deco-
ração. Estudado nos mínimos detalhes para conferir força e 
estabilidade. Somente para espaços internos.

Merlino Spray Mop

Especial mop com nebulizador, particularmente estudado 
para a manutenção diária dos pisos de madeira.

Merlino

Kit de manutenção completo para pisos de madeira enverni-
zados.

Merlino W.Oil

Kit de manutenção completo para pisos de madeira tratados 
com óleo.

EXPOSITOR COMPOSTO DE

96 frascos de 1 litro (produtos à escolha) + 4 Merlino Kit

KIT COMPOSTO DE

1 Spray Mop

Vermeister Mop em microfibra lavável e reutilizável

1 litro de Detergente Neutro

INFORMAÇÕES RÁPIDAS

Muito fácil de usar

Recarregável

Não deixa marcas nem manchas

Fácil de manusear para atingir os pontos mais difíceis

Utilizável com todos os produtos Vermeister Maintenance

Reduz o consumo de água e de detergente

KIT COMPOSTO DE

Merlino Cabo Telescópico com base giratória 360%

Vermeister Mop de microfibra lavável e reutilizável

2 panos de ação eletrostática

1 litro de Detergente Neutro

1 litro de Idronet

KIT COMPOSTO DE

Merlino Cabo Telescópico com base giratória 360%

Vermeister Mop de microfibra lavável e reutilizável

2 panos de ação eletrostática

1 litro Oil.Care

1 litro Soap.Oil



This catalogue has been printed on 100% recycled paper, certified by FSC Recycled
and the European Ecolabel. Recycled paper: numerous benefits for the environment.
Recycled paper leads to:
· a new life for used paper, prolonging its life cycle
· an energy saving with a reduction in the consumption of water and atmospheric pollution;
· a reduction in the use of virgin fibres from trees;
· a development of the local economy: used paper is collected by local firms
These aspects in turn lead to many other advantages: environmental benefits, thanks
to reduced transportation, economic benefits due to the collection of used paper for
recycling and social benefits as a result of the creation of local jobs.
Recycled paper counters global warming in two ways:
· it reduces the emission of C02 thanks to a process that uses less energy than the
 production of paper from virgin fibres;
· it delays the emission of C02 because wood-based products from cultivated forests,
 like paper, store carbon;
As the carbon is retained in the cellulose fibre without returning to the atmosphere, for exam-
ple as a result of recycling, the wood-based products from cultivated forests, such as paper, 
contribute towards slowing down the climatic change. Significant savings are also made in 
terms of natural resources. For example, printing 5,000 brochures on A4 size paper with 28 
pages inside and 4 cover pages using recycled paper instead of standard paper leads to a 
saving that is the equivalent of: (source: CEPI – Confederazione delle industrie europee della 
carta).
· a 658 km. journey made in an average European car
· the amount of water used in 85 days by an Italian
· the average amount of electricity used in 106 days by an Italian
Sources: the carbon footprint assessment is made by FactorX in compliance with the Bilan 
Carbone® method. The calculations are made by comparing recycled paper and virgin fibre 
paper and on the basis of the latest data provided by the European BREF (for virgin fibre pa-
per). The results obtained derive from technical information and are subject to modification.

Vermeister S.p.A. guarantees that the information contained in this catalogue is provided to 
the best of the company’s experience and technical-scientific knowledge and is given as a 
guideline only and with reference to the characteristics of standard products. Therefore, Ver-
meister S.p.A. cannot assume any responsibility for the results obtained which depend on the 
conditions of application that are beyond the company’s control.

Paging and Graphic design: Marzia Pezzotta
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