
ONE 
Fundo monocomponente à base de água, lixável, de rápida secagem

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 verificar sempre a efetiva adequação do 
produto ao caso específico. A presente anula e substitui a ficha anterior.

DESCRIÇÃO
ONE é a última geração de fundos à base de água monocomponentes lixáveis. Dotado de um sofisticado si-
stema interno de autorreticulação (sistema S-XL Self Cross-Linking Sistem), graças à sua especial estrutura tri-
dimensional 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 ao ONE, em qualquer condição ambiental, a mínima tendência a originar sobreposições ou irregulari-
dades nas demãos de aplicação. A elevada penetração nos poros da madeira, a boa tonalidade e a possibilidade 
de lixamento em menos de uma hora da aplicação fazem do 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 o ONE matérias-primas de baixa emissão de compostos orgânicos voláteis (COVs) 
e de baixo impacto olfativo, atributos que o tornam praticamente inodoro. 

DADOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS QUÍMICO-FÍSICAS a 20°c (valores indicativos)
Pronto a lixar (horas) 1

Método de aplicação Rolo de 8mm, 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) 50

Diluição máxima permitida (%) 10% SOLUZIONE

Limpeza dos utensílios
W-Cleaner – 

Solvente de lavagem

Embalagem padrão (L) 2x5

APLICAÇÃO
Lixe e calafete o piso utilizando para o lixamento uma fibra abrasiva de grão 120/150. Para calafetar, é possível 
usar ligantes à base de solvente ou ligantes à base de água da Vermeister. Agite bem o produto e aplique uma 
demão de modo homogêneo. Para garantir uma aplicação uniforme, na primeira demão trabalhe no sentido 
contrário ao dos veios, depois de modo cruzado e em seguida no sentido dos veios da madeira. Após cerca de 
1 hora, o piso pode ser lixado com fibra abrasiva (grão 180-220), aspirado e re-envernizado com vernizes à base 
de água da Vermeister. 

NOTAS
No caso de aplicação do produto em madeiras exóticas e/ou pouco conhecidas, aconselha-se efetuar sempre 
testes preliminares visto que em certas espécies (ex.: IPÊ LAPACHO), a aplicação de vernizes à base de água 
diretamente na madeira ou em fundos não perfeitamente isolantes pode levar a resultados bem avermelhados.
Não reponha na embalagem eventuais sobras de produto!
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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