RESINA PARA MADEIRA ALTA PERFORMANCE

Protege a madeira como
nenhuma outra.

Proteção máxima
Proteção máxima para madeiras
sujeitas ao sol, chuva e variações
climáticas.

Secagem Rápida

Super brilho

Sua inovadora formulação
confere secagem rápida da
madeira, agilizando a execução do
trabalho e a liberação da área
aplicada.

Excelente brilho que contribui
para menor acúmulo de sujidade.
Madeira protegida e com aspecto
de novo por muito mais tempo.

Película flexível

Acompanha os movimentos da madeira,
não trinca, não descasca.

Proteção UV
Excelente resistência a exposição
solar: Sua fórmula possui 6 anos de
proteção contra ação dos raios UV e
ao adicionar o Sachê Madeira Bonita
Cores (Tingidor) eleva sua
durabilidade para mais 2 anos,
totalizando em 8 anos de proteção.

Pigmentos de alta
solidez (versão colorida)

Disponíveis na versão colorida através
do Sachê Madeira Bonita Cores
(Tingidor), formulado com pigmentos
de alta solidez, com resistência
superior em relação aos pigmentos
convencionais.

Proteção total
contra umidade
Produto hidrorrepelente,
protege a madeira contra
absorção da umidade,
evitando seu desgaste natural
e mantendo a madeira bonita
e protegida por mais tempo.

Exclusividade!
A única da categoria com
tecnologia Bio-PrufTM que oferece
tripla proteção contra algas,
fungos e bactérias.

Vernizes

Resina para
Madeira
Hydronorth®

Desempenho Superior.

Protege o lar contra micro-organismos
que causam alergias e danificam
a aparência do seu imóvel.

Sua formulação altamente concentrada segue o
conceito de Resina, ou seja, possui desempenho
superior aos vernizes tradicionais, é mais
rendimento e rapidez na aplicação.

Este produto segue a classificação conforme
norma ABNT: NBR 11702 tipo 4.3.1.3

RESINA PARA MADEIRA

O melhor hidrorrepelente
agora com proteção UV.

Secagem Rápida

Vernizes

Super brilho
Excelente brilho que contribui
para menor acúmulo de sujidade.
Madeira protegida e com aspecto
de novo por muito mais tempo.

Desempenho
superior

Resina para
Madeira
Hydronorth®

Sua formulação altamente
concentrada segue o conceito de
Resina, ou seja, possui
desempenho superior aos
vernizes tradicionais, é mais
rendimento e rapidez na
aplicação.

Graffiato

Sua inovadora formulação
confere secagem rápida da
madeira, agilizando a execução
do trabalho e a liberação da
área aplicada.

Proteção UV

Sua fórmula possui proteção de 2 anos
contra ação dos raios UV e ao adicionar o
Sachê Madeira Bonita Cores (Tingidor) para
a Resina Madeira, eleva sua durabilidade
para mais 2 anos totalizando 4 anos de
proteção.

2+

Pigmentos de alta
solidez (versão colorida)

Disponíveis na versão colorida através
do Sachê Madeira Bonita Cores
(Tingidor), formulado com pigmentos
de alta solidez, com resistência
superior em relação aos pigmentos
convencionais.

Durabilidade
Com a utilização do Sachê Madeira
Bonita Cores (Tingidor) para a Resina
Madeira é possível aumentar a
durabilidade em até 2 anos, protegendo
ainda mais sua madeira.

Proteção total
contra umidade

Excelente custo-benefício
Ótimo custo/m² sem deixar de lado a
qualidade e a durabilidade

Produto hidrorrepelente,
protege a madeira contra
absorção da umidade,
evitando seu desgaste natural
e mantendo a madeira bonita
e protegida por mais tempo.
Este produto segue a classificação conforme
norma ABNT: NBR 11702 tipo 4.3.1.2

Conheça a tecnologia em
Resina para madeira Hydronorth

E veja todos os benefícios que
ela proporciona para a sua loja.

Madeira
Bonita

Madeira
Bonita

Cores

Escolha a cor
São 5 cores disponíveis em sache – Imbuia, Mogno,
Cerejeira, Cedro e Ipê. O cliente escolhe a cor de sua
preferência e adiciona o MADEIRA BONITA CORES na
resina incolor escolhida.
Em segundos ela está pronta para uso. Simples e fácil.

Maior agilidade
na reposição de cores

Acetinada

Os saches são pequenos, leves e
práticos. A reposição é rápida,
permitindo ajustar melhor as
opções de cores de acordo com a
sua necessidade.

Acabamento
Acetinado
Através do EXCLUSIVO sistema
de sache HYDRONORTH,
também é possível dar
acabamento acetinado para as
madeiras. Para isso, é preciso
apenas inserir o conteúdo do
MADEIRA BONITA ACETINADA
na resina, esteja ela na versão
incolor ou já colorida.

Otimiza o estoque
Com o sistema de sachês MADEIRA BONITA
HYDRONORTH que proporciona flexibilidade na
escolha das cores e no acabamento acetinado,
o lojista não corre o risco de ter produtos de
diversas cores parados no estoque. Sobrando
mais espaço para produtos de maior giro.

Melhor fluxo de caixa
Sem mercadoria parada em estoque, o seu
fluxo de caixa melhora e com isso você pode
investir naquilo que trará mais retorno para
você e o seu cliente, seja em uma reforma,
propaganda ou investimento em outros
produtos Hydronorth.

Escolha a resina incolor.
A Resina para madeira Hydronorth
está disponível em duas
embalagens. Proteção UV até 4
anos e proteção UV de até 8 anos.
Escolha de acordo com a sua
necessidade e tenha a garantia da
melhor proteção.

Maior satisfação
do cliente
Com a tecnologia Hydronorth, você
sempre terá os produtos que o seu
cliente precisa, na hora que ele quer. E
todos nós sabemos que cliente
satisfeito, é lucro certo.

Este produto segue a classificação conforme
norma ABNT: NBR 11702 tipo 4.3.1.3

HYDRONORTH
FICHA TÉCNICA

RESINA MADEIRA

RESINA MADEIRA ALTA PERFORMANCE

RESINAS

INDICADO PARA

Exterior e Interior (indicado para madeira industrializada)

ACABAMENTOS

Brilhante e Acetinado (com adição do Sachê Madeira Bonita Acetinada - Acabamento para Resina Madeira)

CORES
TIPOS DE SUPERFÍCIES

RENDIMENTO

Incolor e através da adição do Sachê Madeira Bonita Cores (Tingidor) as cores Imbuia, Mogno, Cedro, Cerejeira e Ipê.
Em superfícies externas e internas de madeiras industrializadas em geral, tais como: casas, paredes, forros, portas, esquadrias de madeira,
madeiramentos a vista, beirais, entre outros (consultar departamento técnico).

Galão (3,2 l) / demão
até 110m²
Lata (0,8 l) / demão
até 27,5m²

Galão (3,2 l) / demão
até 120m²
(Lata (0,8 l) / demão
até 30m²

*Considerando aplicação em 1 camada, podendo variar, dependendo da rugosidade da superfície, da espessura aplicada, das condições de aplicação, da geometria da estrutura a ser pintada e dos métodos de aplicação.

FERRAMENTAS

Pincel, trincha de cerdas macias ou pistola.

CAMADAS (DEMÃOS)

Recomendamos a pintura em no mínimo 3 camadas, respeitando o tempo de 8 a 12 horas entre camadas.
Para uso em exteriores aplicar 3 demãos diretamente sobre a madeira. Normalmente 3 camadas são suficientes para obter o filme desejado,
porém, dependendo do tipo de superfície, porosidade e absorção pode haver a necessidade de um número maior de camadas.

DILUENTE

Aguarrás - ATENÇÃO não utilizar outro tipo de diluente, o produto funciona único e exclusivamente com o diluente indicado.

DILUIÇÃO

Madeiras novas:
1ª Camada (demão) diluir em 30%, demais até 10%

SECAGEM

Ao toque: 3 horas / Entre demãos: 8 a12 horas / Final: 20 horas / Cura total: 7 dias
A secagem depende da temperatura e da umidade relativa do ar e da espessura da tinta aplicada, além de outros
fatores. Os intervalos pressupõem aplicação da tinta de acordo com a técnica adequada.

Resina Madeira Alta Performance
Disponível em 3,2l e 800ml

Resina Madeira

Disponível em 3,2l e 800ml

BIO-PRUF™

(COMBATE ALGAS, FUNGOS E BACTÉRIAS)

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

CUIDADOS

NORMA ABNT

De acordo com NORMA NBR 13.245 A superfície deve estar firme, coesa, limpa e lixada, isenta de brilho, pó, mofo, graxa, óleo e/ou umidade. Madeiras úmidas ou “verdes”
não devem ser revestidas. Madeira nova: Fazer o lixamento da madeira com lixa grana 180 a 240 sempre no sentido dos veios da madeira. Eliminar o pó com pano limpo
umedecido em aguarrás. Repintura (madeiras já revestida com outros produtos): Para superfícies em boas condições, efetuar leve lixamento para quebrar o brilho, remover
o pó e em seguida aplicar a Resina Madeira Hydronorth conforme recomendações da embalagem. Se a superfície estiver em más condições, onde o revestimento antigo
apresente descascamento ou craqueamento, remova-o completamente. A remoção poderá ser realizada através de lixamento, raspagem ou com removedor do tipo
pastoso. Em seguida proceder a aplicação conforme orientação para superfície nova. Madeiras Resinosas: Lavar a madeira com solvente (thinner) deixar secar e repetir a
operação. Lixar com grana 180/240 para eliminar farpas. Importante: Caso utilize removedores, efetuar uma limpeza criteriosa da superfície com Solvente (thinner), pois
Removedores podem ocasionar problemas de secagem, aderência e acabamento aos revestimentos aplicados em seguida a remoção.
As precauções mínimas a serem observadas no manuseio de qualquer tinta são dadas a seguir: Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Utilizar
equipamentos de proteção individual para evitar a inalação de vapores e/ou contato com o produto. Atenção: Não ingerir o produto. Caso ocorra, não provoque vômito.
Se houver inalação acidental, levar a pessoa para um local fresco e ventilado. Evite contato com pele e olhos. Em caso de contato acidental com a pele, lavar com água
limpa e sabão. Com olhos, lavar com água limpa por no mínimo 15 minutos. Não utilizar solvente ou diluente na pele e olhos. Em caso de gravidade procure auxílio
médico levando consigo esta embalagem ou entre em contato com o CEATOX Centro de Assistência Toxicológica, através do telefone 0800 148 110 (ligação gratuita 24
horas).
Este produto segue a classificação conforme norma ABNT:
NBR 11702 Tipo 4.3.1.2.

Este produto segue a classificação conforme norma ABNT:
NBR 11702 Tipo 4.3.1.3.

EMBALAGENS

Galão metálico 3,2L - Lata metálica 0,8L

VALIDADE

36 Meses Após aberto utilizar em até 6 meses, desde que fechado e armazenado corretamente, sem ter sido diluído.

COMPOSIÇÃO

ARMAZENAMENTO

LIMPEZA

TERMO DE GARANTIA

IMPORTANTE

CONTATOS

ACABAMENTOS

Resinas Alquídicas e Fenólicas, aditivos absorvedores de UV, pigmentos
transparentes, solventes alifáticos e aromáticos, secantes e aditivos.
Não contém metais pesados.

Mistura de Resinas Alquídicas, Fenólicas e Uretânicas, aditivos absorvedores
de UV, pigmentos transparentes, solventes alifáticos e aromáticos,
biocidas, secantes e aditivos. Não contém metais pesados.

Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco
e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Para maiores informações
consulte a FISPQ.
Após a cura total da Resina (para garantir a maior durabilidade do sistema de pintura, aconselha-se aguardar no mínimo 7 dias antes de promover limpeza na superfície
pintada) a superfície poderá ser limpa de forma suave e homogênea, se possível em toda a superfície pintada, utilizando-se pano branco limpo (de preferencia em algodão)
ou esponja macia e solução de água e detergente liquido neutro. Após a limpeza, fazer o enxague com água limpa. Para manchas mais agressivas que não sejam removíveis
utilizando-se as indicações acima, deve-se remover a Resina antiga e efetuar a pintura de toda a superfície atingida até uma descontinuidade (canto ou friso).
As informações mencionadas foram compiladas para sua ajuda e orientação e são baseadas em nossas experiências e conhecimento. Entretanto, como não temos qualquer controle
sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia – expressa ou subentendida – é dada ou sugerida quanto a essas informações. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade
quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações acima do produto aqui mencionado. GARANTIA
COMPLEMETAR: 6 anos para versão incolor e 8 anos versão colorida (com adição do sachê Madeira Bonita - Tingidor) para a integridade do filme, desde que aplicado com espessura
igual ou superior a 70 micrômetros (equivalente a 3 demãos com pincel) e aplicado de acordo com as instruções e orientações da embalagem e boletim técnico. O filme da Resina
Madeira Hydronorth dependendo das condições e variações climáticas, tipo e absorção da madeira sofrerá envelhecimento natural comum a qualquer revestimento quando exposto
a intempéries e poderá sofrer perda parcial e gradativa do brilho, contudo estas características não comprometem suas propriedades de proteção à madeira. Não são cobertas pela
garantia fissuras e/ou rachaduras decorrentes da dilatação, contração da superfície, ou outros fatores de responsabilidade do consumidor alheios ao nosso controle. A garantia é
assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal original, número de
lote de fabricação e o prazo de validade e refere-se somente a reposição do produto após a avaliação técnica da Hydronorth.
ATENÇÃO: não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C ou acima de 40°C ou com umidade relativa do ar acima de 85%.
Evite pintar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes. Este produto não pode ser aplicado em superfícies esmaltadas, enceradas, vitrificadas ou
não porosas. O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final da pintura.
“VENDA PROIBIDA PARA MENORES DE DEZOITO ANOS, conforme Portaria n° 169, de 21 de fevereiro de 2003, do Ministério da Justiça.”

Em caso de dúvidas, consulte o nosso site: www.hydronorth.com.br ou a nossa Central de Atendimento (0800 704 33 03) para maiores informações.

Acabamento Brilho com Cores
Disponível em 100ml e 25ml nas cores
Mogno, Cerejeira, Cedro, Ipê e Imbuia

Acabamento Acetinado
Disponível em 100ml
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