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Verniz Protetor de Madeira Duplo Filtro Solar Futurit  

 

O VERNIZ PROTETOR DE MADEIRA DUPLO FILTRO SOLAR FUTURIT contém aditivos 

que absorvem os raios ultravioletas agindo como filtro solar, protegendo e embelezando a 

madeira por mais tempo, proporcionando durabilidade garantida por 5 anos**. Dá vida a 

madeiras novas, em áreas internas e externas como portas, janelas e portões ou em 

repintura sobre verniz.  

 

Embalagens disponíveis: 

 3,6 L e 900 ml 

 

Benefícios  
 

 Renova a madeira 

 Resistente a sol e chuva  

 Acabamento sofisticado  

 

Classificação  

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702:2019 – Tipo: 4.3.1.7. 

 

Indicação de uso 

Este produto pode ser utilizado em ambientes   externos.e internos.    

 

Composição Química  

Produto à base de resina alquídica, aditivos especiais, secantes organometálicos isentos de 

chumbo, aditivos e pigmentos absorvedores de raios UV e hidrocarbonetos alifáticos. 

 

Propriedades Físico-químicas 

Sólidos/Massa- 44,00+/-2,00% 

(Valor obtido através norma ABNT NBR 15315:2005) 
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Peso Específico – 0,920+/-0,020 g/mL 

(Valor obtido através norma ABNT NBR 5829: 2014) 

Brilho- (mínimo 90UB 60°) 

(Valor obtido através norma ABNT NBR 15299: 2015) 

Viscosidade -75 a 85 KU 

VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)- até 780 g/L 

(Valor obtido através norma ABNT NBR 16388: 2015) 

Prazo de Validade: 24 meses 

(Embalagem fechada e sem uso) 

 

Dados de Aplicação  

 

Aplicação 

Rolo de espuma 

Trincha macia  

Pistola com pressão 30 a 35 

lb/pol² 

 

 

Diluição 

1²demão  

Até 30% em volume de aguarrás 
para rolo ou trincha 
 

2² e 3³ demãos 

Até 10% em volume de aguarrás 
para rolo ou trincha 
 
30% em volume de aguarrás para 
pistola. 

 

 

 

 

Rendimento Acabado 

Galão (3,6L): 16m² 

Quarto (900 ml): 4,0m² 

 

 

*Rendimento estimado. Pode variar de 

acordo com o tipo e condição da 

superfície de madeira  a ser 

envernizada . 

 

 

Secagem 

4 horas ao toque  

8 horas entre demãos  

24 horas final  

 

*Recomendamos evitar a aplicação 

em dias chuvosos, temperatura 

abaixo de 10°C ou acima de 40°C e 

UR superior a 85%. 

 

Demãos  

2 a 3 demãos ambientes internos 

 

3 a 4 demãos ambientes externos  

 

*Dependendo do tipo de superfície e 

cor utilizada, pode ser necessário um 

número maior de demãos. 
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Como funciona a garantia do VERNIZ FUTURIT? 

** A garantia de 5 anos está vinculada à manutenção/avaliação do envernizamento a cada 

12 meses da área aplicada com o VERNIZ PROTETOR DE MADEIRA DUPLO FILTRO 

SOLAR FUTURIT. Fissuras ou rachaduras decorrentes da dilatação ou contração da 

madeira não são cobertas pela garantia.  

 

 

Em caso de dúvida, entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente. Para maiores 

informações técnicas basta consultar a ficha de informação de Segurança do Produto Químico – 

FISPQ, disponível no site www.futuratintas.com.br. 
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