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Verniz para piso de madeira  

ULTRA – Traffic 2R   

          ____________ 

PRODUTO  

 

Verniz à base de poliuretano disperso em água indicado para   
ser aplicado em pisos de madeira e assoalhos em áreas de 
grande circulação.  
ULTRA Traffic 2R tem grande durabilidade, antiderrapante, 
alto brilho, resistente a tráfego de pessoas e riscos.  
Com alta concentração de sólidos é considerado linha 
profissional, atendendo as normas mais exigentes de sua 
categoria, ASTM 2047.  
 

SEGMENTO DE USO 
• Pisos de madeira;  
• Assoalhos de madeira. 
  

PREPARAÇÃO DO PISO 
O piso deve ser lixado com máquina utilizando lixas até que 
se obtenha acabamento liso e polido e seja removido todo 
resíduo de ceras velhas e contaminantes. 
  

APLICAÇÃO 
Aplicar de 2 á 3 camadas, sem violar a mesma, obedecendo 
2 horas de intervalo entre uma demão e outra.  
Não é necessário uso de seladora desde que aplique 3 
camadas.  
A aplicação deve ser feita utilizando rolo de pintura de lã 
baixa até 4 mm. Evitar acúmulo do produto no momento de 
sua aplicação. 
Antes de iniciar a aplicação, deve-se remover todo pó do 
lixamento. 
O tráfego de pessoas estará liberado após 8 horas e para 
colocação móveis, carpetes, e utensílios pesados após uma 
semana.  
 
• Temperatura ideal de aplicação 18°C á 25°C 
• Temperatura mínima de aplicação 13°C  
 
MANUTENÇÃO DIÁRIA 

A limpeza do piso deve ser feita utilizando pano úmido ou  
mop com água e sabão neutro, na frequência desejada.  
É recomendado que nas bases dos movéis seja utilizado 
feltro para proteção do piso evitando riscos severos. 
Evitar luz solar intensa sobre o piso, pode sofrer mudança na 
aparência, mas não altera a durabilidade. 
 

BENEFÍCIOS  
• Fácil aplicação;  
• Ótima resistência à abrasão;  
• Alta durabilidade e resistência a riscos;  
• Elevada resistência a marcas de sapatos; 
• Secagem rápida; 
• Não amarela; 
• Anti derrapante; 
• Livre de VOC.  

    CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHO 
 

PROPRIEDADES ULTRA  Traffic 2R 

Aparência Líquido Leitoso 

Cor Branco 

Odor Característico 

pH 8,0 - 9,0 

Peso específico 1,024 - 1,035 g/cm
3
 

Brilho - Gloosmeter 50% á 60%  

Dureza Koenig 54 

Dureza Risco 4 H á 5H (Lapis Wolff) 

Rendimento 8 à 10m
2
 por litro 

Embalagem Galão 5L e balde 20 Litros 

Composição 
Polímero de poliuretano, aditivos 
e tenso ativos. 

 

 
HIGIENE E SEGURANÇA 
Os usuários devem usar óculos de proteção e luvas de 
borracha. O contato direto com a pele deve ser evitado (pode 
causar irritação). Em caso de contato com a pele ou olhos, 
lave imediata e abundantemente com água e consulte um 
médico. Mantenha fora do alcance das crianças, animais e 
fontes de calor.  
 

ARMAZENAMENTO  
ULTRA Traffic 2R deve ser armazenado em local seco e 

ventilado a 25°C.  
 

VALIDADE 
12 meses 
 


