
AQUA TENAX
Fundo bicomponente à base de água para pisos de madeira

Precauções de segurança. 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.

DESCRIÇÃO
Fundo bicomponente à base de água caracterizado pelo alto poder isolante, excelente cobertura, secagem 
rápida e fácil aplicação. A classificação EC1 certifica a baixa emissão de compostos orgânicos voláteis quer 
durante a aplicação quer após a colocação do piso. O ponto forte deste fundo é a capacidade de reduzir o 
problema das sobreposições ou irregularidades. AQUA TENAX foi estudado para tonalizar a madeira sem causar 
as indesejadas alterações de cor em madeiras ricas de taninos e de outras substâncias corantes hidrossolúveis 
(carvalho, teca…). Por isto, é recomendado em madeiras particularmente difíceis, como o IPÊ LAPACHO, de 
modo a evitar resultados escuros e avermelhados. AQUA TENAX, graças ao seu elevado resíduo seco, permite, 
em combinação com os vernizes de acabamento bicomponentes à base de água da Vermeister, efetuar o ciclo 
de envernizamento com apenas duas demãos.  

DADOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS QUÍMICO-FÍSICAS a 20°c (valores indicativos)
Relação de catálise (vol/vol) 5:1

Pronto a lixar (horas) 12 

Entre demãos sem lixar (horas) Após 3, até 6 

Vida útil da mistura (Pot – Life) (horas)  2 

Método de aplicação Rolo de 8 mm, trincha

Consumo médio por demão (g/m2) 100/120

Aderência (grade) 100%

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

COV (calculado) (g/L) 85 

Diluição máxima (Dir.2004/42/CEE) 10% Solução

Limpeza dos utensílios  W-Cleaner – Solvente de 
Lavagem

Embalagem padrão (L) 2x6

APLICAÇÃO
Lixe e calafete o piso utilizando para o acabamento uma fibra abrasiva de grão 120/150. Para calafetar, use 
ligantes à base de solvente ou ligantes à base de água da Vermeister. 
Misture bem os dois componentes e aplique no piso. 
Para garantir uma aplicação uniforme, na primeira demão trabalhe primeiro contra o sentido dos veios da ma-
deira e depois a favor.
É possível diluir o produto com SOLUZIONE até 10%. 

NOTAS
Baixa temperatura, alta umidade e pouca circulação do ar podem prolongar o tempo de secagem.
Não reponha na embalagem eventuais sobras de produto!
Misture bem os dois componentes em um recipiente de fundo chato.
Utilize os sacos fornecidos para impregnar o rolo aplicador.
Não aplique o produto a temperaturas abaixo de 10°C e acima de 30°C.
Agite bem antes de usar – Teme o Gelo
Produto sujeito às restrições previstas pela Dir.2004/42/CEE
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