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DECO LASUR

LASUR PARA MADEIRAS DE INTERIOR
1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Lasur base água em dispersão aquosa
de polímero acrílico auto-reticulante,
duro e resistente aos produtos
químicos.

Tamanhos embalagens
250 ml. , 750mL e 2,5L.
2. DADOS TÉCNICOS

se aplicar uma ou duas demãos dos
acabamentos
com
efeito
para
conseguir
superfícies
decorativas
distintas e atraentes.

Densidade a 20º C : 1.03 + 0.02
Limpeza de utensílios
Secagem
Características
Usar água e sabão.
Secagem da superfície em condições
•Disponível em múltiplas cores.
normais em menos de 30 minutos.
•Com vários acabamentos
4. INDICAÇÕES ESPECIAIS
Sobrepintura: 1 hora.
transparentes com efeitos como
Armazenamento e manipulaçao
bronze, nacarado, perolado para
Não armazenar durante muito tempo a
3. MODO DE USO
modificar o aspecto final e criar uma
temperaturas abaixo de 5º C, nem
Preparação da superfície
infinidade de opções decorativas, etc.
superiores a 30º C.
Aplicar sobre superfícies limpas e secas.
•Cores misturáveis entre si.
No uso do produto, adotar as
Eliminar pinturas e vernizes com lascas
Como incolor pode-se reduzir o
medidas gerais de proteção e higiene.
e não aderidos, decapando, raspando
recobrimento dos lasures criando
Evitar que o produto chegue aos cursos
ou lixando.
acabamentos distintos, mais naturais.
de água.
Proteger
a
madeira
contra
•Acabamento mate sedoso.
O produto não é perigoso segundo
apodrecimento, fungos de azulamento
•Duro e resistente aos produtos
as leis vigentes.
e insetos xylófagos com Xylazel
químicos.
Caruncho.
•Grande aderência sobre madeira crua.
5. CONDIÇÕES GERAIS
Aplicar o produto sem diluir. Se for
Boa aderência sobre superfícies
Os dados fornecidos são orientativos e
lixado
envernizadas previamente lixadas.
de caráter geral. Dão uma descrição
entre demão e demão, limpar a poeira.
•Seca rapidamente em menos de 30
dos nossos produtos e informam ao
O número de demãos depende do
minutos. Segunda demão após 1
utilizador sobre sua aplicação e modo
acabamento que se queira obter, mais
hora.
de uso. Dado que as condições de
ou menos com revestimento ou
•Fácil aplicação com brocha, pistola
trabalho e os materiais afins são muito
opaco...
ou rodo de pelo curto.
variados e diferentes, entende-se que
•Cheiro pouco intenso que desaparece
não possamos abranger aqui todos os
Rendimento
quando seca.
casos individuais. Caso haja alguma
Entre 15 e 18 m2/L por demão.
dúvida, recomendamos realizar ensaios
Campos de aplicação
próprios ou consultar o nosso Serviço
Modo de uso
Para o cuidado e decoração de móveis
de Assessoria Técnica.
O produto pode ser aplicado com
e madeiras em interior.
Respondemos pela invariável alta
brocha, pincel, pistola e rolo de pêlo
qualidade dos nossos produtos, de
curto. Múltiplos acabamentos e
Tons de cor e efeitos
acordo com o estipulado nas nossas
combinações. Pode-se acabar com uma
Cores bálticas: Azul, verde, laranja,
Condições gerais de Venda e
demão, lixar ou não lixar para ressaltar
branco e preto.
Fornecimento
mais ou menos o veio.
Cores provençais: Cinzento, rosa, rosa
claro, azul e verde.
Pode-se misturar as cores com o
Cores Rústicas: Incolor, pinho, carvalho
incolor para clarear a cor. Também é
e venguê.
possível misturar as distintas cores para
Efeitos: Glacier, peróla e bronze.
conseguir diferentes tonalidades. Pode-

