
Escolha o caminho
mais simples.
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EZY
Finalizar um piso de madeira 
com excelente resultado 
estético nunca foi tão fácil.

O verniz da próxima geração!EZY

vermeister.com



EZY, o primeiro verniz de acabamento para pisos de madeira in-
falível mesmo nas condições mais extremas.
Verniz de acabamento poliuretânico bicomponente (100+5) de “dupla reticulação” (dupla cura), com tecnologia 
DCS Dual Curing System, para a obtenção de uma excelente resistência ao desgaste, maior facilidade de mi-
stura e aplicação. É possível misturar os 2 componentes, simplesmente vertendo o componente B no recipiente 
do componente A, e agitando sem especiais recomendações. Disponível nos brilhos 10, 30 e 60 gloss, mantém 
o efeito de “madeira natural” graças à elevada transparência, garantindo um ótimo poder de cobertura e de 
enchimento, já com duas demãos. A excelente distensão da película, mesmo de grande espessura, completa as 
características de um produto único no seu gênero. EZY pode ser aplicado, inclusive como monocomponente, 
diretamente na madeira, como primeira demão, quando se deseja efetuar ciclos mais rápidos com apenas um 
único produto. Garante um ótimo resultado estético mesmo nas condições ambientais mais extremas. Além dis-
so, EZY garante uma elevada resistência à abrasão e a marcas de borracha, sendo perfeito também para locais 
de grande trânsito (salões, lojas).
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O limite máximo de coalescente (solvente) permitido por lei nos produtos à 
base de água é de 140 g/litro, que equivale a cerca de 14% da mistura. EZY, 
graças ao seu baixíssimo conteúdo de COVs (<8%) e à ausência de solventes 
de pirrolidona (NMP/NEP) na sua formulação, garante um elevado nível de 
conforto habitacional e um baixo impacto ambiental, típicas características 
dos produtos Vermeister.

Altamente ecológico

A manutenção dos pisos envernizados deve ser efetuada exclusivamente 
com DETERGENTE NEUTRO e/ou IDRONET. Não use álcool, amoníaco e de-
tergentes para superfícies duras.

Manutenção

A elevada eficiência de EZY deve-se ao emprego de exclusivas tecnologias 
desenvolvidas pelos laboratórios técnicos Vermeister. A exclusiva tecnolo-
gia (DCS - Dual Cure System – dupla cura) e (self- crosslinking + reticulação 
com endurecedor isociânico) melhora significativamente tanto a resistência à 
abrasão como, e sobretudo, a facilidade de mistura e aplicação. Um produto 
infalível para garantir um perfeito acabamento mesmo nas condições am-
bientais mais extremas.

Tecnologia DCS - Dual Cure System

5 + 0,25 Lt

DADOS TÉCNICOS

Relação de catálise (vol/vol) 10:0,5

Secagem completa (horas) 6

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

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

Grau de brilho EZY X-MATT (gloss) 10

Grau de brilho EZY 30 (gloss)  30

Grau de brilho EZY 60 (gloss)  60

EZY
A próxima inovação só pode
ser um verniz que se aplica sozinho.


