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Ficha Técnica de Produto 

Versão 20-01-2016 
Verniz FC 12 

Verniz FC 12 
Verniz Acrílico 
 

 

1. Descrição 
 
Verniz FC 12 - Composição à base de resina acrílica emulsionada em água que ao secar forma uma 
película absolutamente transparente. Disponível nos tipos brilhante e fosco. Contém um agente 
fungicida/algicida visando à preservação microbiológica. Compatível com sistemas de pintura à base 
d’água. (látex acrílico, PVA, massa corrida, texturas, pátinas, decapês, etc.).  
 
  

2. Características técnicas do Produto 
 

Ensaios Resultados 
Densidade (a 25ºC) ~ 0,80 a 1,02 g/cm

3
  

Teor de sólidos 18 a 22 % 

Período mín. entre demãos +/- 4 horas 

Secagem total do produto 24 horas 
 

 

3. Vantagens 
 
Na construção civil 
• Perfeita aderência em paredes pintadas com látex PVA ou acrílico; 
• Alta resistência aos meios alcalinos da construção (cal, cimento, etc); 
• Permeável ao vapor d'água, não tem cheiro, nem vapores tóxicos. 
 
Artesanato 
• É compatível com os pigmentos em bisnaga, usados para tingir tinta látex; 
• Ao secar, torna-se isento de pegajosidade e proporciona melhor lavabilidade às superfícies tratadas. 
 
 

4. Utilização 
 
Na construção civil é utilizado para: 
 
• O envernizamento interno de tijolos à vista e blocos de concreto 
• Como selador para pinturas e envernizamento de blocos de concreto (interno e externo) 
• Proteção interna de concreto aparente 
• Pintura do tipo "nata de cimento", para encobrir imperfeições de tonalidade no rejuntamento de 

blocos de concreto aparente. 
 
Artesanato 
 
• É utilizado como camada de proteção sobre pintura (madeira, papel, etc.). 
• Este produto não é indicado para trabalhos que exijam imersão permanente em água. 
 
Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico (sac@viapol.com.br). 
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5. Instruções de Utilização 
 
Preparo do Substrato 
 
Construção Civil 
A superfície a ser tratada deve estar sã, absorvente, limpa e seca, isenta de vernizes, tintas, 
desmoldantes, ceras, pó, fungos, bolor ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência 
do Verniz FC 12. Antes de iniciar aplicação do Verniz FC 12, verifique se a superfície está totalmente 
seca. 
 
Artesanato 
A superfície deve estar limpa sem pó. 
 
Preparo do Produto 
 
Abrir a embalagem e homogeneizar bem o produto. 
 
Aplicação do Produto 
 
Antes de iniciar a aplicação do produto recomenda-se fazer a aplicação em uma área de teste para 
verificar se o acabamento final está de acordo com o desejado.  

 
Construção Civil 
 
Tijolos de barro (áreas internas): Aplique uma demão com trincha retangular sobre o tijolo seco. Não é 
recomendável a diluição acima de 10% com água.  
Não utilize ácidos ou detergentes na limpeza da superfície, evitando o surgimento de manchas. 
A secagem completa do verniz se dá em torno de 24 horas. 
 
Concreto aparente e blocos cerâmicos ou sílico-calcáreos: 
A aplicação e feita com rolo de pintura e sem diluição. 

 
Artesanato 
Em superfícies planas e regulares, aplicar o Verniz FC-12 com rolo de lã. Em áreas mais irregulares 
aplicar com pincel ou trincha. 
 

6. Restrições de Uso 
 
Não utilize o produto em: 
 

 Áreas externas  

 Superfície úmida. 
 

7. Consumo  
 
100 a 200 ml/m

2 
– em 2 demãos 

 
Nota: O rendimento depende da porosidade e da absorção da superfície, sendo assim indicamos um 
teste prático para a confirmação do rendimento teórico. 

 

8. Rendimento 
 

Pote de 900 ml: de 4,5 m² a 9 m² 
Galão de 3,6 litros: de 18 m² a 36 m² 
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9. Embalagem  
 

Pote de 900 ml 
Galão de 3,6 litros 
 
 

10. Validade/Estocagem  
 
Vinte Quatro (24) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local 
coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor.  A temperatura máxima para armazenagem é de 
35ºC. 
 

 

11. Empilhamento  
 
Pote: Máximo 4 unidades 
Galão: Máximo 4 unidades. 
 

12. Recomendações de segurança  
 

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos. 
Utilize luvas de borracha látex ou PVC, óculos e sapato de segurança.  
Durante o manuseio do produto, manter o ambiente ventilado até a secagem completa. 
Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro. 
No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por no mínimo 15 minutos e 
procurar orientação médica. 
Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre 
o tipo de produto. 
Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure auxilio médico imediatamente. 
 

 

13. Cuidados ambientais 
 
Não descarte o produto ou embalagem no meu ambiente. Realizar o descarte em local apropriado e 
regulamentado de acordo com legislação vigente do meio ambiente local. Não reutilize as embalagens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho 
dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento 
prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer 
responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais 
esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.  
 
A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso. 


