BOLETIM TÉCNICO
STAIN INPREGNANTE
Com o Stain Impregnante Grafflit você protege e embelezam portas, janelas, lambris, esquadrias, casas de madeira, móveis
para piscina e jardins e madeiras decorativas em geral, em ambientes externos e internos. Este produto é um impregnante
que atribui à madeira um acabamento transparente e acetinado. Penetra nas fibras da madeira, sem formar filme, realçando
seus veios e desenhos naturais, conferindo proteção e evitando falhas como formação de bolhas, trincas e descascamento.
Indicado como acabamento em superfícies de madeira em geral, fácil de aplicar, hidrorrepelente, realça os veios da madeira,
fácil manutenção, não forma filme, com duplo filtro solar e durabilidade de até 2 anos. Produto classificado conforme ABNT
NBR 11702 do tipo 4.4.1.2.
EMBALAGEM:
900mL, galão 3,6L e lata 18L.
CORES:
Conforme catálogo.
COMPOSIÇÃO QUÍMICA:
Produto à base de resina alquídica modificada, cargas inertes, pigmentos inorgânicos, aditivos específicos, hidrocarbonetos
alifáticos e pequena fração de aromáticos. Não contém pigmentos e aditivos à base de metais pesados. Não contém benzeno.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Acabamento
Teor de Sólidos (%)
Peso Específico (g / cm3)
Viscosidade Copo Ford 04 (t)
Diluente
Toxidade

Acetinado/Brilhante
15 – 30
0,90 – 1,10
90’’ - 180’’
Thinner PN Grafflit
Consultar FISPQ

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:
A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou mofo. As partes soltas ou
mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento para dar maior
aderência. Antes de pintar, seguir as seguintes orientações, de acordo com a superfície:
Madeira Nova: Lixe até eliminar as farpas e remova o pó.
Poeira e Pó De Lixamento: Remova com escova de pelos e limpe com pano limpo umedecido com Aguarrás Grafflit.
Superfícies Brilhantes: Lixe até a perda total do brilho e remova o pó de lixamento.
Manchas Gordurosas e Graxas: Lave com água e detergente, enxágue e deixe secar, ou utilize um pano limpo umedecido
com Aguarrás Grafflit.
Mofo: Limpe com água sanitária e deixe agir por alguns minutos. Enxágue e deixe secar.
Umidade: Não inicie a pintura sobre superfícies com problemas de umidade. Identifique a causa e trate adequadamente.
Partes Soltas ou sem Aderência: Raspe com espátula e lixe até total remoção.
Madeira já Envernizada: Observe o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições, lixe, remova o pó e aplique
o Stain Impregnante Grafflit.

APLICAÇÃO
Aplicar de 2 a 3 demãos com rolo, pincel ou pistola. Após a correta preparação da superfície, aplicar as 3 demãos do produto
pronto para uso sem esticar a aplicação utilizando pincel diretamente sobre a madeira e de modo uniforme, sempre no sentido
dos veios da madeira, garantindo assim boa penetração nas fibras e obtenção do efeito hidrorrepelente.
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DILUIÇÃO
Produto Pronto pra Uso. Agite bem antes de usar.
RENDIMENTO
Até 15m² por litro/demão. Podendo variar de acordo com a aplicação, absorção da superfície e espessura de camada
aplicada.
SECAGEM
Toque: 4 horas
Entre demãos: 8 horas
Final: 24 horas
ARMAZENAMENTO:
Não guardar o produto diluído. Manter a embalagem devidamente fechada, fora de alcance de crianças, animais domésticos,
alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado.
ADVERTÊNCIAS:
Evitar a pintura de área externa em dias chuvosos ou com ocorrências de ventos fortes que podem transportar, para a pintura,
pó ou partículas suspensas no ar. Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C
ou ainda, se a umidade relativa do ar for maior que 85%; Não usar outro solvente para diluição. Durante 15 dias após a
aplicação, não submeta a superfície envernizada a esforços. Não ultrapasse o prazo de 48 horas entre demãos. A cura total
da película ocorre após 7 dias da aplicação. Não aplique sobre madeiras resinosas ou impregnadas com produtos à base de
silicone e/ou óleo (linhaça). Não aplicar em madeira verde. Não usar em madeira úmida. deve ser aplicado somente a pincel
ou trincha de cerdas macias, com pinceladas longas e contínuas. Em caso de excesso, retirar com um pano limpo para não
formar camadas. Não misturar com produto de outra composição.
DESEMPENHO DO PRODUTO:
O desempenho do produto será resguardado, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as
instruções do fabricante fornecidas por meio do rótulo da embalagem, FISPQ e site da empresa. O desempenho do produto
depende de variáveis, como a preparação de superfície, as condições climáticas, o conhecimento técnico e prático do
aplicador e outros casos excepcionais que não estão ao alcance do fabricante. Este boletim é meramente orientativo e não
deve ser considerado como garantia ou especificação de qualidade. O rendimento do produto depende do tipo de superfície
e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato
e condições ambientais, etc. Garantia de 2 anos para a integridade e aparência natural da madeira (o envelhecimento natural
ocorrerá, porém sem descascamento), quando aplicado os sistemas de pintura recomendados no boletim técnico. Esta
garantia refere-se somente à reposição de produto.
VALIDADE:
24 meses, após a data de fabricação.
EMERGÊNCIAS MÉDICAS (24h): CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CIT – Paraná): 0800-410148
A Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) pode ser obtida por meio do telefone (43) 3377-5500.
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