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BOLETIM TÉCNICO 

 

Produto: Verniz Stain Transparente 
 
 

DESCRIÇÃO: 
Verniz Stain Transparente é um impregnante para madeira de excelente ação hidrorrepelente e 
que contém filtros solares. Formulado com rigoroso controle de qualidade, para oferecer a máxima 
durabilidade e proteção às superfícies, penetra fundo na madeira, tratando e realçando a beleza 
natural dos seus veios sem formar película. É fácil de aplicar, pois já vem pronto para o uso. Tem 
secagem rápida e ótimo rendimento, proporcionando um belo acabamento acetinado.  
 
INDICAÇÃO: 
Indicado para ambientes externos e internos sobre qualquer tipo de madeira industrializada como: 
portas, móveis de jardim, beirais, casas pré-fabricadas, fachadas, mezaninos, janelas, chalés, 
colunas, venezianas, cercas, lambris, etc. 
 
 
PROPRIEDADES FÍSIO-QUÍMICAS: 
 

 Cor: transparente. 

  Viscosidade (CF4): 11 - 17 segs. 

 Brilho (60°): Não aplicável  

 Peso Específico: 0,91 - 0,930 g/cm3 

 Sólidos/Volume: 40,0 – 42,0%  

 VOC (compostos orgânicos voláteis): 556,56 g/L 

 Sólidos/Peso: 34,0 – 37,0%  

 Ponto de fulgor: 37ºC 
 
INFORMAÇÕES TÉCNICAS: 
  

 Composição: Resinas alquídicas especiais, biocidas não metálicos, pigmentos 
transparentes efetivamente absorvedores de raios UV, hidrocarbonetos alifáticos, secantes 
isentos de chumbo, cera sintética, além de aditivos. 

 

 Prazo de validade: 36 meses Embalagem: 3,6L e 900ml 
 

 Informações Toxicológicas: Baixa toxicidade. 

 
 
DADOS DE APLICAÇÃO: 
 

 Diluente: Pronto para uso  

 Diluição: Não diluir o produto. Pronto para uso 

 Rendimento: até 80 m² / galão / demão 

 Nº de Demãos: Madeira nova: 3 demãos 

 Repintura: 1 ou 2 demãos 

 Acessórios de Pintura: Pincel, trincha de cerdas macias, rolo de pelo baixo para epóxi. 

 Limpeza: Limpe as ferramentas com Aguarrás 

 Secagem: Toque: 2 horas; 
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 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 85%. 

 
Embalagem 
900 ml e 3,6 L. 
 
Assessoria Técnica 
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 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 
07/06/2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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/

