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PROPRIEDADES BENEFÍCIOS
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INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

Excelente resistência ao desgaste, às 

intempéries e aos UV

INT/EXT

Verniz alquídico Madeiras

CLIMAS EXTREMOS

o Verniz para tratamento de madeiras expostas a ambientes 

agressivos. 

o Baseado em resinas alquídicas modificadas. Contém 

bloqueador de raios UV. Não contém pigmentos.

o Destinado a casas de montanha, zonas marítimas e 

barcos de madeira dentro ou fora de bordo, acima da linha 

de água, quando se requer uma superfície 

impermeabilizada, sólida e brilhante. 

o Tem resistência á água do mar, sol e vento, bem como a 

materiais de limpeza 

o Dísponível em Incolor

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

o Rendimento: 10-14 m²/L, depende do tipo de madeira 

e do estado da superfície

o Secagem ao tacto: 2 h

o Secagem para repintura: aprox. 6 h 

o Secagem completa: Depois de 48h (valores para 

23ºC e HR 60%)

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

o Peso especifico:     0,9 kg/L

o Viscosidade: H-K (gardner-holdt)

o Conteúdo Sólidos:53% (Peso) 

o Ponto de inflamação: 62ºC, Pensky Martens

o Brilho: Brilhante (+90  no ângulo 60º)

o Cheiro: Forte

Valor limite da UE para este produto (subcat A/i): 500g/L

(2010). Este produto contém no máx.199 g/L COV

Contém filtros Anti-UV

Interior / Exterior

2,5L0,75L

Excelente impermeabilização

Grande durabilidade

Repelente à água

Proteção de longa duração

Bom aspeto decorativoAlto Brilho
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INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

Preparação da superfície

o De um modo geral, as superficies devem estar bem limpas, secas e sólidas. Remover 

sujidades, sal ou gorduras com um detergente apropriado

o Madeiras já pintadas devem ser lixadas por meio húmido ou seco.

o Manchas na madeira provocadas por envelhecimento ou descoloridas, deverão ser 

tratadas por lixagem, aplainagem ou afagadas até se obter uma superfície sã.

Aplicação

o Homogeneizar o produto antes de aplicar

o Aplicar o produto com trincha macia ou rolo sem diluir

o Aplicar uma demão com Xylophene SOR2.

Madeiras novas

Pré Tratamento 

o Os resultados mais duráveis no exterior conseguem-se aplicando uma demão de 

Xylophene SOR2 antes de aplicar 2-3 demãos do Climas Extremos (apenas no Exterior).

Tratamento 

o Aplicar diretamente  à madeira 2-3 demãos de Verniz Climas Extremos

Renovação de madeiras tratadas anteriormente 

o As superfícies de madeira já tratadas anteriormente, devem ser lixadas ligeiramente, por 

meio húmido ou seco. Aplicar 2 demãos de verniz.

o Manchas na madeira provocadas por envelhecimento, degradação do filme  ou 

descoloridas, deverão ser preparadas por lixagem, aplainagem ou afagadas até se obter 

uma superfície sã. Seguir o esquema de pintura igual ao da madeira nova

CLIMAS EXTREMOS

Limpeza de ferramentas

o Com diluente sintético

Sistema de aplicação

o Trincha macia ou rolo

REFª 4620            ITC Nº 873 FEV-2015 (WP1543)

INT/EXT



TINTAS DYRUP, S.A. 
Rua Cidade de Goa, 26
2686-997 Sacavém 
www.dyrup.pt 
Tel.: +351 21 841 02 00 2/2

Um
a m

arc
a P

PG

Este documento deixa de ser controlado após ter sido impresso 

INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

Indicações importantes

o Em geral devem ser mantidas todas as regras de segurança normalmente observadas na 

aplicação de tintas. Recomendamos a consulta da Ficha de Dados de Segurança

o Evitar a aplicação do produto a temperatura ambiente inferior a 5ºC ou superior a 35ºC e a 

humidade relativa superior a 80%, considerando a média diária.

o A exposição repetida a produtos inflamáveis pode causar a secura da pele e a sua 

gretagem. 

o Não deitar os resíduos no esgoto ou no meio ambiente. Resíduos do produto não devem 

ser despejados nos esgotos, reservas de água ou no solo. A embalagem vazia do produto 

deve ser entregue no local de recolha deste tipo de resíduos.

o Prazo de validade: 5 anos em recipiente original hermeticamente fechado e mantido longe 

do calor intenso e geada. 

o CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS: Armazenar na embalagem 

original entre 5ºC e 35ºC, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da 

luz solar directa. 

CLIMAS EXTREMOS
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