Verniz mate para aplicação em madeiras de uso
interior, versátil e pronto a aplicar.

Resistência ao risco
Fácil aplicação

Calçar luvas antes da aplicação

Homogeneizar o conteúdo de
cada embalagem

Assegurar que a superfície de
madeira está limpa e seca

Aplicar duas demãos do produto
no sentido dos veios da madeira.
Secagem entre demãos de 24 horas

Lavar todas as ferramentas em
diluente sintético

Pronto a usar após 24 horas de
secagem

Evitar o contacto com os olhos e a pele, usar luvas de proteção e vestuário apropriado

VERNIZ UNIVERSAL MATE
MOBILIÁRIO E CARPINTARIA

428,38 g/L

Advertências de perigo:
Aquatic Chronic 3: H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. ; Asp. Tox. 1: H304 - Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias;
STOT RE 2:H373 - Pode afetar os orgãos após exposição prolongada ou repetida
Recomendações de prudência:
P260: Não respirar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis; P273: Evitar a libertação para o ambiente; P301+P310: EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico; P314: Em caso de insdisposição, consulte um médico; P331: NÃO provocar o vómito; P405: Armazenar
em local fechado à chave; P501: Eliminar o conteúdo e/ou o recipiente de acordo com a norma sobre resíduos perigosos ou embalagens e resíduos de embalagens,
respetivamente.
Informação suplementar:
EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida; EUH208: Contém 2-butanona-oxima, Anidrino ftalico, Bis (2-etilhexanoato) de cobalto, Sebacato de
bis (1, 2, 2, 6,6-pentametil-4-piperidil), Sebacato de metilo e 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo. Pode provocar uma reação alérgica.
Substâncias que contribuem para a classificação:
Nafta (petróleo), fração pesada do tratamento com hidrogénio, <0.1 % EC 200-753-7; nafta de petróleo (petróleo), alifática média; Nafta (petróleo), fração pesada do
tratamento com hidrogénio, <0.1 % EC 200-753-7; Tolueno
CAS: 64742-48-9 | 64742-88-7 | 96-29-7 |41556-26-7 |108-88-3 | 85-44-9 | 22464-99-9 | 82919-37-7 | 136-52-7 | 111-76-2
CIAV:808 250 143

750ml

11,8cm

10cm

(+/-)808g

(+/-)697g

10cm

12 unidades

13cm

444,41Kg

80cm

42 unidades

120cm

