
COLOR.OIL        
Óleo Pigmentado

DESCRIÇÃO
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 nos 
poros e realçando os veios. Pode ser usado em todas as espécies de madeira, mas produz os melhores resultados 
e por isso é fortemente recomendado em madeiras de veios largos, como o carvalho, lariço, castanheiro. COLOR.
OIL pode receber demãos de Fix.Oil, vernizes à base de água ou acabamentos óleo-uretânicos. Disponível em 
várias tonalidades miscíveis entre si em qualquer proporção para obter uma gama praticamente infinita de 
cores.
 

DADOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS QUÍMICO-FÍSICAS a 20°c (valores indicativos)
Métodos de aplicação Rolo, trincha, almofada

Consumo médio por demão (g/m2) 30/50

Pronto a lustrar (min) 5/10

Entre demãos sem lixar (horas) Mínimo 16

Estabilidade e estocagem (na embalagem original fechada em local fresco e 
seco) (meses) 12 

Embalagem padrão (L) 1

APLICAÇÃO
Lixe a calafete o piso com produtos Vermeister de lixamento, depois aspire e passe um pano antiestático para 
remover todos os resíduos de pó. O lixamento deve ser efetuado com cuidado porque qualquer imperfeição 
será acentuada pelo corante. Aplique COLOR.OIL no piso com almofada, rodo mop, espátula de borracha, rolo 
de pintura de pelo baixo (2/4 mm) ou trincha. Espalhe de modo uniforme com um pano macio e seco, que não 
solte fiapos, tendo o cuidado de não deixar excessos de produto. Após 5/10 minutos, lustre com enceradeira 
equipada com disco branco ou bege. Tempos de espera excessivos podem dificultar o lustro. No caso de 
aplicação de elevadas quantidades de produto, pode ser necessário colocar debaixo do disco da enceradeira 
um pano absorvente de modo a facilitar a homogeneização. Se aplicar COLOR.OIL com rolo ou trincha, coloque 
um pano muito absorvente e troque-o com uma certa frequência, indicativamente a cada 5 – 10 m2, porque se 
ficar muito impregnado perderia sua função de removedor de excessos de produto. COLOR.OIL também pode 
ser aplicado diretamente com enceradeira com disco de feltro cinza, colocando uma pequena quantidade de 
produto no centro do disco espalmando-o até deixá-lo uniforme. 
A intensidade da coloração pode ser aumentada aplicando à distância de 3-4 horas uma segunda demão de 
COLOR.OIL, com o mesmo procedimento, ou, no caso de acabamentos com FIX.OIL, é possível adicioná-lo com 
10/20% de COLOR.OIL (ver ficha técnica). Para cores menos intensas, corte o COLOR.OIL com DILUENTE PLUS 
(máx 10%).

CICLO DE ACABAMENTO COM ÓLEO E/OU CERA
Após 16/24 horas no mínimo, passe o fixador FIX.OIL sem lixar, seguindo escrupulosamente as instruções 
indicadas nas respectivas fichas técnicas. 

CICLO DE ACABAMENTO COM VERNIZES À BASE DE ÁGUA
COLORIDOS (NÃO BRANCO/CINZA):
Após 16 horas no mínimo, passe, sem lixar, o fundo à base de água AQUA TENAX. 
Após 12 horas, lixe suavemente o fundo e passe uma demão de acabamento à base de água (linha IDRO 2K). 
BRANCO E CINZA:
Após 24 horas no mínimo, passe, sem lixar, o fundo V15.
Após 1 hora, lixe suavemente o fundo com feltro abrasivo ou fibra muito fina e passe uma demão de acabamento 
à base de água (linha IDRO 2K). 

CICLO DE ACABAMENTO COM VERNIZES À BASE DE SOLVENTE 
(NÃO BRANCO/CINZA)
Após 16 horas no mínimo, passe uma demão de OIL PLUS. 
Após 24 horas, lixe suavemente e, no caso, passe uma segunda demão do mesmo produto.

NOTAS
Faça sempre testes preliminares incluindo o ciclo de acabamento para ter a certeza do resultado desejado sem 
mudanças de tonalidade com os vários produtos usados.
AGITE BEM COM UMA ESPÁTULA ANTES E DURANTE O USO.
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Precauções de segurança: RESÍDUOS DE PRODUTO PODEM ORIGINAR FENÔMENOS DE AUTOCOMBUSTÃO. Os panos e demais utensílios impregnados de óleo 
devem ser imersos em água e deixados secar ao ar livre, em locais que não apresentem riscos de eventual propagação de chamas, antes de serem eliminados. 
Mantenha o produto bem fechado, em pé, em local fresco e afastado de fontes de calor. O produto foi classificado e codificado em conformidade com as 
diretivas CEE/normas sobre as substâncias perigosas. As informações para o usuário estão na ficha de segurança. As embalagens vazias ou com restos de 
produto seco devem ser eliminadas de acordo com as normas locais. A VerMeister S.p.A.  garante que as informações fornecidas nesta ficha refletem o melhor 
da sua experiência e dos conhecimentos técnico-científicos adquiridos; todavia, não assume nenhuma responsabilidade pelos resultados obtidos com o 
uso do produto uma vez que as condições de aplicação estão fora de seu controle. Aconselha-se a verificar sempre a efetiva adequação do produto ao caso 
específico. A presente anula e substitui a ficha anterior.


