
VERNIZ DECK TRANSPARENTE

Revestimento especial para madeira de alto desempenho e elevada durabilidade, formulado com 
rigoroso controle de qualidade, disponível na versão de acabamento semibrilho. Possui ação 
contra fungos e bolor, efetiva ação contra raios solares e radiação UV, repelente à água, isola a 
madeira das agressividades externas.
INDICAÇÃO: 
Indicado para ambientes externos, sobre qualquer tipo de madeira industrializada, normalmente 
utilizadas em decks de piscinas ou outros tipos de decks. É recomendado para varandas e móveis 
de jardim. Não indicado para assoalhos.

Resina do tipo alquídicas especiais, microbicida, pigmentos transparentes efetivamente absorventes de raios UV, aguarrás 
e aditivos.

Cor: Natural
Viscosidade COPO FORD 04: 70”± 5’’
Brilho (60º): Mín. 85 UB
Peso Específico: 0,881-0,921 g/cm3

Sólidos por Volume: 35 – 36 %
V.O.C : 558,72 g/L
Sólidos por Peso: 44 – 45%
Ponto de Fulgor: 37ºC

Obs.: O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície, umidade relativa do ar, 
temperatura, condições climáticas, locais e conhecimento prático do aplicador.

Diluente: Pronto para Uso
Rendimento: 
Até 95m2 / galão / demão
Até 23m2 / 900ml / demão
Nº de Demãos: Madeira nova: 3 demãos
Repintura: 1 a 2 demãos
Acessórios de Pintura: Pincel ou trincha de cerdas macias
Limpeza: Limpe as ferramentas com Águarras.
Secagem: 
Toque: 2 a 3 horas
Entre Demãos: 12 horas
Final: 24 horas.
Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10ºC ou acima de 40ºC e umidade 
relativa do ar superior a 90%.
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Produto em conformidade com a norma da ABNT NBR 11702 - Verniz Deck tipo (4.3.1.2)

Lata Metálica 900ml
Galão Metálico 3,6 litros

36 MESES
Lata 900ml – REV/002

Galão 3,6 Litros - REV/002
18/06/2021

PRECAUÇÕES E GARANTIAS. ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM. MANTENHA FORA DO ALCANCE 
DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. MANTENHA A LATA BEM FECHADA PARA UMA BOA CONSERVAÇÃO DO 
PRODUTO. Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o 
ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem. A embalagem é reciclável.  A garantia é constituída, desde 
que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição do produto e ainda mantenha em seu poder a nota 
fiscal e o número do lote de fabricação e restringindo à reposição dos produtos. Emergência Médicas (24 horas): CEATOX 
- Centro de Assistência Toxicológica: 0800 0148110.

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. 
Através do Sac (19) 3656-2570 ou www.maza.com.br

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25ºC) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Desde que aplicado em espessura igual ou superior a 70 micrômetros, equivalente a 3 demãos a pincel. Outros tipos de 
ferramentas poderão ocasionar a necessidade de demãos adicionais e observadas as instruções de aplicação e orientações da 
embalagem e boletim técnico. A madeira deverá estar seca, contendo menos de 20% de umidade. Para uso em exteriores 
aplicar 3 demãos diretamente sobre a madeira. Mantenha em seu poder a nota fiscal original da compra, o número do lote de 
fabricação e o prazo de validade, para obter a reposição do produto após a avaliação técnica da Maza Produtos Químicos Ltda. 
Fissuras, rachaduras da madeira não são cobertas pela garantia. Entende-se  como movimento de dilatação e contração da 
madeira, as pequenas alterações de caráter dimensional a que a madeira está submetida, em função principalmente das 
variações de temperatura ambiente. Fissuras, trincas e rachaduras que aparecem na estrutura ou superfície da madeira não 
podem ser consideradas movimentos de dilatação e contração, tendo sua causa normalmente atribuída a outros problemas. 
Nesses casos, a película formada pelo Maza Verniz Deck não é capaz de acompanhar as deformações da superfície.
* É necessária uma verificação na pintura a cada dois anos. Havendo a necessidade, aplicar 1 demão para revitalizar a pintura.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado 
final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e 
conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.
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