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As melhores qualidades que um fundo
para pisos de madeira deve ter estão todas em

Rápido, pronto a lixar após 1 hora da aplicação

Ausência de sobreposições e irregularidades nas demãos

Inodoro e com baixa emissão de COVs

Excepcional poder de enchimento e de isolamento

Indicado para ciclo de 2 demãos



ALTAMENTE ECOLÓGICO
O limite máximo de coalescentes (solventes) permitido por lei em produtos à base 
de água é de 140 g/litro, equivalente a cerca de 14% da formulação. ONE, graças 
ao reduzido conteúdo de COVs – Compostos Orgânicos Voláteis (50 g/litro - 5%) e 
à total ausência de NMP e NEP (solventes de pirrolidona), garante um elevado nível 
de conforto habitacional, confirmando a fundamental característica de ter um baixo 
impacto ambiental, típica da linha INNOVATION da Vermeister S.p.A.

TECNOLOGIA 3D
O grande desempenho de ONE deve-se ao emprego de técnicas inovadoras 
desenvolvidas pelos laboratórios R&D da Vermeister S.p.A. A exclusiva tecnologia 
3D melhora significativamente o lixamento do sistema sem comprometer 
a cobertura e o poder de enchimento com a total garantia de um adequado 
isolamento da madeira em uma única demão. Um bom ciclo de envernizamento 
começa na preparação da superfície a tratar; ONE, graças à sua especial 
estrutura molecular, garante uma ulterior uniformidade de absorção, uma perfeita 
aderência e um aumento tangível do rendimento nas demãos de verniz seguintes.

RAPIDEZ DE SECAGEM PRONTO A LIXAR APÓS 1 HORA
Um fundo rápido deve permitir um “real” lixamento dentro de pouco tempo sem 
comprometer os indispensáveis requisitos de uma boa aplicação. ONE distingue-se 
pela baixa tendência a originar sobreposições ou irregularidades nas demãos de 
aplicação causadas pela má absorção da madeira, pelo que, em combinação com 
o elevado poder de enchimento e com a excepcional rapidez de secagem, permite 
realizar ciclos de envernizamento extremamente rápidos, com apenas duas demãos: 
uma demão de ONE e, após uma hora, uma demão de verniz de acabamento à base 
de água da linha INNOVATION da Vermeister S.p.A., mesmo monocomponente.

TOTALMENTE INODORO
Os parâmetros de controle da Qualidade do Ar Interno (Q.A.I.), ou seja, o monitoramento 
da qualidade do ar, realizado para determinar o nível de concentração de poluentes 
presentes em ambientes fechados, engloba vários fatores, entre os quais a baixa 
emissão de compostos orgânicos voláteis (COV) e a redução de odores. ONE, à diferença 
de outros fundos de secagem rápida à base de água presentes no mercado, não é 
caraterizado pela exalação de odores fortes e desagradáveis durante a aplicação, que 
podem perdurar horas no ambiente, mas foi especialmente estudado e formulado com 
matérias-primas de baixíssima emissão de solventes, sendo perfeitamente indicado 
para ambientes fechados, mesmo por pessoas particularmente sensíveis aos odores.

Siga-nos nas redes sociais

ONE Fundo monocomponente à base de água, lixável e de rápida secagem.
ONE é a última geração de fundos à base de água monocomponentes lixáveis. Dotado de um sofisticado 
sistema interno de autorreticulação (sistema S-XL Self Cross-Linking Sistem), graças à sua especial 
estrutura tridimensional e ao excepcional poder de enchimento, ONE garante uma excelente cobertura 
em qualquer tipo de madeira, comparável à de um fundo bicomponente. O elevado “tempo em aberto” e 
a rapidez de secagem conferem a ONE, em qualquer condição ambiental, a mínima tendência a originar 
sobreposições ou irregularidades nas demãos de aplicação. A elevada penetração nos poros da madeira, 
a boa tonalidade e o rápido tempo de espera para lixar, uma hora após a aplicação, fazem de ONE o 
melhor aliado do assoalhador moderno. Em linha com os padrões de qualidade que desde sempre 
diferenciaram a Vermeister S.p.A., o laboratório R&D selecionou atentamente para ONE matérias-primas 
de baixa emissão de COVs e de baixo impacto olfativo, atributos que o tornam praticamente inodoro.
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