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BOLETIM TÉCNICO  
 
 
Produto: SELADORA CONCENTRADA 
Seladora de alta qualidade, ótimo poder de enchimento, alastramento e rendimento, indicada para 
móveis em geral como armários, camas, cadeiras, bancadas, portas etc. Indicado para áreas 
internas ou externas que não tenham contato com água ou incidência de raios solares. 
Acabamento semi-brilhante, incolor e transparente; pode ser lixado de 2 a 3 horas após sua 
aplicação. 
 
Composição Química 
Resina Alquídica, Pigmentos Inorgânicos, Aditivos, Hidrocarbonetos Alifáticos. 
 
Preparação da Superfície: 
Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou 
graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as 
orientações abaixo: 
 

Em Madeiras Novas 
Lixar as farpas, limpar a poeira, aplicar os vernizes ou 
seladora. 

Imperfeições Rasas 
Lixe e Elimine o pó e aplique Massa Corretiva na cor da 
madeira disponíveis no mercado. Lixar novamente a 
imperfeição, eliminar o pó e aplicar verniz ou seladora. 

Imperfeições Profundas 
Lixe e Elimine o pó e aplique Massa Corretiva na cor da 
madeira disponíveis no mercado. Lixar novamente a 
imperfeição, eliminar o pó e aplicar verniz ou seladora. 

Manchas Oleosas 
Limpar com Maza Aguarrás, lixar, limpar novamente com 
Maza Aguarrás e aplicar o verniz ou seladora. 

Repintura 
Observar o estado geral da pintura antiga. Estando em 
boas condições, lixe, retire o pó e aplique o Verniz ou 
Seladora Maza. 

Superfícies Brilhantes Lixe até a perda total do brilho e remova o pó do lixamento. 
 

Sistema de Aplicação: 
 

Ferramentas Diluição (Thinner Maza SM 800)  

Rolo de Lã (pêlo 
baixo), Trincha ou 

Pincel 

Pintura: 
1° demão 100% 
2° demão 100% 

Repintura: 
Todas as demãos 100% 

 

Revolver (Pressão 
de pulverização 30 a 

40 lb/pol²) 
 

Todas as demãos 100%  

Demãos Rendimento (m/demão) Secagem 

2 demãos no 
mínimo 

Litro 900 ml – 8 m² 
Galão 3,6 litros – 32m² por demão 

Lata 18 litros – 160m² 
 

Ao toque 15 Minutos 
Entre demãos 1 hora 

Final 3 horas 
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Obs. O rendimento e o desempenho o produto depende das condições ideais de preparação da superfície, umidade 
relativa do ar, temperatura, condições climáticas, locais e conhecimento prático do aplicador. 
 
Embalagem 
900 ml, 3,6 lts, 18 lts e granel. 
 
Assessoria Técnica 
A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para 
quaisquer consultas relativas a sua linha de produtos. Através do SAC 19 3656-2570 ou pelo 
www.maza.com.br 
 
Validade 
36 meses. 
 
Manuseio e Armazenamento 
Deve ser mantido à temperatura ambiente (25ºC) ou menor para que não ocorra alterações em 
suas características iniciais. 
 
Última Revisão 
17/10/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

http://www.maza.com.br/

