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FICHA TÉCNICA  
 

RENOMAD – VERNIZ MONOCOMPONENTE UNIVERSAL 

REF. 02 0002 000 
 
 
DESCRIÇÃO: 
RENOMAD é um verniz acrílico monocomponente destinado ao tratamento de quase todos os tipos de 

materiais. É resistente à água, corrosão e luz solar. Seca rapidamente. Excelente comportamento em 
ambientes industriais. 
 
COMPOSIÇÃO: 

RENOMAD é uma solução de resinas acrílicas de alto brilho em dissolventes derivados de petróleo.  

CAMPOS DE APLICAÇÃO: 
RENOMAD é aconselhado para proteção ou reparação de pisos ou fachadas com acabamento em 

madeira, cimento, betonilha, mosaico cerâmico, fibrocimento, mármores, xisto etc. Pode ainda ser 
aplicado em materiais ferrosos como pretor á oxidação 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO: 
RENOMAD deve ser aplicado sobre o material seco e isento de poeiras, com trincha rolo ou pistola. 

Deverá aplicar de preferência duas demãos.   
1ªDemão: 10 a 15%  
2ªDemão: Até 5% 
Diluição com o Diluente RM (Ref.050001001). 
Rendimento: 1L para 6 a 8m2. 
  
CARATERISTICAS: 

Aspeto: Líquido, transparente  
Cor: Incolor  
Aroma: Solventes aromáticos  
Densidade: 0,940 Kg/dm3 ± 50 gramas  
Conteúdo de sólidos: > 35% 
  
PRECAUÇÕES:  

No manuseamento de RENOMAD deve usar-se luvas de proteção, evitando o contacto com a pele. 
 
APRESENTAÇÃO COMERCIAL: 
O RENOMAD é comercializado em embalagens de 1, 5 e 25L. 

ARMAZENAGEM: 
RENOMAD deve ser armazenado em locais frescos, arejados e afastados de chamas vivas. 
 
VALIDADE:  

O produto tem a validade de 12 meses conservado na embalagem original e respeitando as condições de 
Armazenagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os campos e modos de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiencia devendo ser entendidos como orientação geral. 
Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas 
características. 
Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da GROUHT. 


