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1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Tipo de produto 
Verniz alquídico para a protecção e 
decoração da madeira. 
Especialmente indicado para 
exteriores e também para 
interiores, naqueles casos em que 
a elasticidade do produto é uma 
característica exigível da aplicação. 
Base dissolvente, incolor, 
transparente e com filtros U.V. 
 
Garantia de qualidade 
A XYLAZEL, S.A. garante a 
qualidade do produto VERNIZ 
INTEMPÉRIE, a sua eficácia e 
duração, sempre e quando forem 
respeitadas todas e cada uma das 
especificações desta folha técnica. 
 
Eficácia 
XYLAZEL VERNIZ INTEMPÉRIE 
protege eficazmente de forma 
preventiva a madeira contra a 
acção dos agentes atmosféricos em 
ambientes especialmente 
agressivos. XYLAZEL VERNIZ 
INTEMPÉRIE destaca a beleza 
natural da madeira e ressalta os 
veios da madeira. Graças à sua 
transparência permanente e à sua 
capa de acabamento actua como 
barreira isoladora entre a madeira 
e o meio agressivo. 
 
Características 
- XYLAZEL VERNIZ INTEMPÉRIE 
proporciona à madeira um óptimo 
acabamento brilhante, altamente 
decorativo. 
- Alto brilho, muito transparente. 
- Grande facilidade de aplicação, 
graças à sua tixotropia. 
- Muito boa nivelação. 
- Não se solta. 

- Secagem muito rápida. Ao tacto 
3-6 horas.  
- Muito elástico. 
- Excelente relação 
dureza/elasticidade. Não se 
quebra. Não se greta. 
- Permite a transpiração da 
madeira e suporta os seus 
movimentos naturais sem perda de 
aderência. 
- Grande resistência à intempérie, 
pelo respectivo conteúdo em 
resina alquídica modificada ao 
oleo, permeável e com filtros U.V. 
- Magnífico comportamento 
perante a maioria dos agentes 
químicos, resistente às nódoas de 
álcool, gorduras, sucos, etc. 
Lavável. 
- Mínimo cheiro na aplicação. Uma 
vez seco não cheira. 
- Muito económico, graças ao seu 
elevado rendimento, 12 - 15 m2 
por litro, 1 demão sem diluir 
conforme os tipos e condições da 
madeira. 
 
Campos de aplicação 
Excelente para a protecção e 
decoração da madeira, tanto nova 
como restaurada. Indicado para 
todo tipo de construções de 
madeira: revestimentos de paredes 
e tectos, revestimentos em 
madeiras maciças e contra-
chapadas, portas, grades, rodapés, 
e muito especialmente em 
madeiras no exterior, onde se exija 
uma alta elasticidade e um 
acabamento de qualidade. 
 
Tonos de color 
XYLAZEL VERNIZ INTEMPÉRIE é 
incolor e altamente transparente. 
Não fica amarelo com o tempo. 

Se se desejar dar cor à madeira, pode-
se aplicar previamente Xylazel Decora e 
Protege sem brilho com a cor desejada, 
obtendo da lista de cores básicas ou 
por mistura. 
 
Tamanhos de embalagem 
375 ml, 750 ml e 4 L. 
 
2. DADOS TÉCNICOS 
Densidade a 20oC 0,892 - 0,900 
g/mL 
Viscosidade Brookfield de 3,5 a 7 
poises 
Ponto de inflamação >39ºC 
Secagem  
A secagem da superfície, em 
condições normais, é de 3-6 horas. 
 
Repintado: 12 horas aprox. 
 
3. MODO DE EMPREGO 

Preparação 

Antes de envernizar recomenda-se 
que a madeira esteja seca 
(humidade relativa < 15%), lixada e 
limpa de substâncias que possam 
prejudicar a película de verniz. 
Recomendamos aplicar, antes de 
envernizar, 1 ou 2 mãos de 
XYLAZEL FONDO (BASE) para dar 
uma protecção contra a humidade, 
insectos e fungos que possam 
prejudicar e deteriorar o aspecto 
da madeira. 
Madeira nova 
Aplicar a 2 ou 3 mãos sem diluir, 
recomenda-se lixar entre 
operações para conseguir melhor 
aderência e acabamento. 
Madeiras já envernizadas 
A) Verniz em bom estado: Limpar e 
lixar a superfície, aplicando 
posteriormente 1 ou 2 mãos de 
XYLAZEL VERNIZ INTEMPÉRIE. 
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Consumo 
Entre 67 e 83  ml/ m2/L por demao 
conforme o tipo de madeira e o 
grossor da capa. En exteriores 
recomendase aplicar 2 ou 3 
demãos.   
  
Aplicação 
XYLAZEL VERNIZ INTEMPERIE 
apresenta-se pronto a utilizar. 
Pode-se aplicar com trincha, pincel, 
rolo, airless e pistola. Agitar e 
mexer bem o conteúdo da 
embalagem. Aplicar com pincel 
plano no sentido dos veios da 
madeira. Uma vez seco, 
aproximadamente após 12 horas, 
aplicar a 2ª mão. 
 
Limpeza de úteis 
Utilizar DISSOLVENTE XYLAZEL, 
white spirit ou produto similar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. INDICAÇÕES ESPECIAIS 
Informação técnica de segurança 
Aplicar com boa ventilação de ar, 
mantendo-a até à evaporação do 
dissolvente. 
Utilizar o produto, tendo em conta 
as instruções do fabricante. 
A utilização indevida pode 
provocar danos para a saúde. 
Não misturar com outros produtos. 
Classificação e etiquetagem de 
acordo com o RD. 255/2003. 
 
Armazenagem e manipulação.  
Para a armazenagem e 
manipulação ter em consideração 
as leis em vigor sobre 
armazenagem e transporte e as 
relacionadas com as águas e o ar.  
Não armazenar durante muito 
tempo a temperaturas superiores a 
30OC. 
Evitar que o produto chegue às 
águas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. CONDIÇÕES GERAIS 
Os dados facilitados são dados 
orientadores de carácter geral. Dão 
uma descrição dos nossos 
produtos e informam o utilizador 
em relação à respectiva aplicação e 
emprego. Dado que as condições 
de trabalho e os materiais afins 
serem muito variados e diferentes, 
entende-se que não podemos 
abranger aqui todos os casos 
individuais. Se houver alguma 
dúvida, recomendamos 
efectuarem ensaios próprios ou 
contactarem com o nosso Serviço 
de Aconselhamento Técnico. 
Respondemos da invariável alta 
qualidade dos nossos produtos, de 
acordo com o estipulado nas 
nossas Condições Gerais de Venda 
e Abastecimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


