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BOLETIM TÉCNICO 
 

 

Produto: MAZA KIT VERNIZ PU ANTI-PICHAÇÃO 
É um verniz à base de poliuretano alifático, bi componente, de alto desempenho, para aplicar em 
superfícies argilosas ou cimentícias, em uso interno e externo.  
Por ser um produto pré dosado, basta misturar os componentes e aplicar, não depende da ação do 
tempo para cura; não permite a impregnação das tintas de pichação, permitindo facilmente a remoção 
com Maza Solução Desengraxante; Reduz a impregnação de fuligem, aumentando o intervalo de 
lavagens das fachadas; Proporciona longa durabilidade e brilho, excelente estética e facilidade de 
limpeza.  
 
Indicação:  
Pode ser aplicado em Fachadas e muros de prédios, residenciais e industriais; Monumentos, pontes e 
viadutos; Substratos de concreto aparente, pedras ou sobre áreas que já tenham recebido pintura; 
sobre camada em revestimentos antigos (pastilhas ou cerâmicas) para posterior pintura ou aplicação 
de textura acrílica; Colmatação de trincas em pisos industriais ou comerciais. 
 
Composição Química:  
Resina poliuretânica alifática, agentes reológicos, pigmentos, outros aditivos e baixo teor de solvente. 
 
Características:  
Densidade: 1,00 g/cm³  
Cor: Incolor  
Secagem ao toque: 4 horas  
Tempo entre demãos: 8 horas  
Liberação: 24 horas  
Demãos: 1 a 2  
Teor de sólidos (%): 55 ± 2  
Rendimento: 40 m2/demão 
 
Preparo do Produto: 
O Maza Kit Verniz PU Anti-Pichação é um produto pré dosado, basta homogeneizar os componentes e 
aplicar, pois é de fácil manuseio. 
 
Preparação da Superfície: 

 O substrato deve estar limpo, seco, livre de poeira, nata de cimento, ceras, desmoldante ou 
qualquer substância que possa atrapalhar a adesão; 

 O substrato deve estar totalmente seco; 
 Para superfícies pintadas com tintas acrílicas, látex ou texturas acrílicas, recomenda-se a 

aplicação do Maza Acrílico Premium Total Protect como primer. 
 
 
Sistema de Aplicação: 

 Utilizar rolo de lã (próprio para aplicação de produtos à base de solvente), pincel de cerdas 
macias, trinchas ou airless;  

 Aplicar de 1 a 2 demãos, conforme desempenho desejado, recomenda-se a aplicação de no 
mínimo 2 demãos;  

 Cada demão não pode ultrapassar o consumo de 300g/m²;  
 Aguardar um intervalo de 8 horas entre demão. 

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

 Não aplique quando a temperatura da superfície estiver ou atingir nas próximas 24 horas uma 
temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C;  
 

 
Assessoria Técnica: 
A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para qualquer 
consulta relativa à sua linha de produtos. Através do Sac (19) 3656-2570 ou pelo site 
www.maza.com.br 
 
Armazenagem: 
Deve ser mantido à temperatura ambiente (25ºC) ou menor para que não ocorram alterações em suas 
características iniciais. 
 
Composição KIT:     Validade:    Última Revisão: 
3,0 L - Verniz     24 meses      07/03/2017 
0,600 ml - Endurecedor 
        
 
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/

