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X.1 PAVIMENTOS DE MADEIRA

Em termos habitacionais, os pavimentos de madeira (parquet, soa- 
lho, tacos) dominam nas áreas habitacionais em Portugal. A sensação 
de conforto e o elevado poder decorativo das madeiras, a possi-
bilidade de criar padrões recorrendo ao veio e às tonalidades, con-
tribuíram, durante muitos anos, para a preferência sobre estes ma-
teriais. Porém, ao fim de alguns anos, é necessário proceder à sua 
manutenção.

Principais Patologias

Nos pavimentos de madeira, as patologias mais frequentes são: 
• O natural desgaste da película de verniz.
• Manchamento por fungos por humidade persistente no pavimen-

to, podendo levar ao descolamento das peças.

Figura X.1 - Pavimento degradado em parquet
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Esquema de envernizamento - Acabamento em base Aquosa 

Os acabamentos de base aquosa em pavimentos de madeira têm 
vindo a ganhar uma preponderância cada vez maior no panorama das 
obras de construção e reabilitação. A ausência de cheiro e a rapidez 
de secagem destes acabamentos permitem trabalhos em locais ha- 
bitados, com um mínimo de transtorno.

Nº de Demãos Produto       Rendimento         Ferramentas de  
       (m2/l/demão) Aplicação

         3             Politaco Aqua  10   Trincha / Rolo de pelo  
     curto

Modo de Aplicação

Madeiras novas:

• A madeira deve estar bem seca, pois um elevado teor de humi-
dade irá provocar não só defeitos no pavimento como na apli-
cação do verniz;

• Lixar a madeira no sentido do veio de forma a eliminar imper-
feições, alisar zonas rugosas e uniformizar a absorção do produ-
to;

• Limpar as poeiras resultantes da lixagem não só do pavimento 
como em portas, janelas e paredes.

Madeiras já envernizadas ou enceradas:

• Em pavimentos de madeira já envernizados, em que a degra-
dação do verniz não seja visível, deve proceder-se à sua limpeza 
para remover vestígios de gorduras ou de produtos de manuten-
ção utilizados.

• Efectuar a lixagem da superfície com lixa de grão fino para se 
obter um bom acabamento.

• Os pavimentos de madeira encerados devem ser raspados e lim-
pos de qualquer contaminação de forma a garantir a eliminação 
da cera e de outros contaminantes, e posteriormente seguir o 
mesmo processo usado em madeiras novas.

3



• Aplicar 3 demãos de POLITACO AQUA, no acordo com brilho pre-
tendido. 

• Proceder sempre à lixagem entre demãos com lixa grão 220/280, 
após secagem de 4 a 12 horas. No acabamento aquoso a penúl-
tima demão não deve ser lixada.

• Assegurar uma boa ventilação após a aplicação para que se pro-
cesse a secagem convenientemente.

Nota 1: Em pavimentos de madeira de natureza densa ou poro muito 
fechado, como por exemplo o ipê, não se deve aplicar este tipo de 
produto, mas sim produtos base solvente, 1 componente ou 2 com-
ponentes da gama POLITACO.

Nota 2: Após a aplicação da última demão deve-se deixar secar o 
pavimento durante 4 dias de forma a que o produto atinja a sua 
secagem / endurecimento por completo

Após 12 horas de secagem da aplicação final, o pavimento suporta 
tráfego ligeiro de pessoas. Recomenda-se, no entanto, nos 3 dias 
seguintes evitar a utilização intensiva do pavimento.

Figura X.2 - Esacadaria de madeira envernizada 
com Aquataco

Figura X.3 - Pavimento de madeira envernizado 
com Aquataco
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Esquema de envernizamento - Acabamento em base solvente

Este tipo de acabamento confere ao pavimento uma resistência su-
perior ao desgaste, assim como permite a obtenção de altos brilhos. 

Nº de Demãos Produto      Rendimento             Ferramentas de 
                                       (m2/l/demão)                 Aplicação

         3              Politaco            10-12 Trincha/Rolo de pelo                                                                                                                                             
                                                                  curto

Modo de Aplicação

Madeiras novas:

• A madeira deve estar bem seca, pois um elevado teor de humi-
dade irá provocar não só defeitos no pavimento como na apli-
cação do verniz;

• Lixar a madeira no sentido do veio de forma a eliminar imper-
feições, alisar zonas rugosas e uniformizar a absorção do produ-
to;

• Limpar as poeiras resultantes da lixagem não só do pavimento 
como em portas, janelas e paredes.

Madeiras já envernizadas ou enceradas:

• Em pavimentos de madeira já envernizados, em que a degra-
dação do verniz não seja visível, deve proceder-se à sua limpeza 
para remover vestígios de gorduras ou de produtos de manuten-
ção utilizados.

• Efetuar a lixagem da superfície com lixa de grão fino para se 
obter um bom acabamento.

• Os pavimentos de madeira encerados devem ser raspados e lim-
pos de qualquer contaminação de forma a garantir a eliminação 
da cera e outros contaminantes e posteriormente seguir o mes-
mo processo usado em madeiras novas.
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• Aplicar 3 demãos de VERNIZ POLITACO, com o brilho pretendido. 
Diluir cerca de 20% com DILUENTE POLITACO.

• Proceder sempre a lixagem entre demãos com lixa grão 220/280, 
após secagem de 24 horas.

• Assegurar uma boa ventilação após aplicação para que se pro-
cesse a secagem convenientemente.

Nota 1: Após a aplicação da última demão deve-se deixar secar o 
pavimento durante 4 dias para o produto atingir a sua secagem / 
endurecimento por completo.

Nota 2: O VERNIZ POLITACO BRILHANTE seca por reacção com humi-
dade do ar, o que torna o seu processo de secagem sensível a vari-
ação dessa humidade, bem como às correntes de ar e diferenças de 
temperatura. Pode ainda, durante a sua fase de secagem e endure-
cimento, ocasionar amarelecimento em superfícies pintadas com de-
terminado tipo de tinta plástica, especialmente tintas de natureza 
acetinada. Recomenda-se que durante a fase de secagem existam 
fortes condições de arejamento ao local.

Figura X.4 - Pavimento de madeira envernizada com Verniz Durotaco
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Figura X.5 - Pavimento de betão com sujidade acumulada nos poros

X.2 PAVIMENTOS DE BETÃO

Os pisos de betão são superfícies normalmente associadas a armazéns, 
indústrias, garagens comuns ou particulares e outras áreas com el-
evada solicitação ao desgaste e menor compromisso estético.
Como tal, os revestimentos por pintura de um piso em betão têm, 
acima de tudo, uma função protectora do mesmo. Requer-se boa 
resistência a tráfego, inclusivamente de maquinaria (empilhadores, 
porta-paletes, etc.), boa resistência química e facilidade de limpeza.
As soluções abaixo apresentadas, ambas de natureza epoxídica, têm 
características adaptadas a diferentes solicitações do piso, quer seja 
de contexto habitacional, comercial ou industrial. 

Principais Patologias

Nos pavimentos interiores de betão, as patologias mais frequentes 
são:
• Elevado valor de humidade ascensional que inviabiliza a maior 

parte das pinturas.
• Acumulação de sujidade nos poros do betão. 
• Desgaste da camada superficial, provocado pelo tráfego de 

veículos.
• Existência de fungos e de musgos (provocada pela humidade).
• Fissuração da betonilha.
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Esquema de Pintura – Acabamento de base aquosa

Este tipo de acabamento, mais ecológico e mais seguro do ponto de 
vista do aplicador e mesmo do utilizador, é normalmente utilizado 
em áreas de tráfego moderado, tais como garagens, lojas ou outras 
zonas habitacionais interiores.

Nº de Demãos Produto      Rendimento     Ferramentas de
                                        (m2/l/demão)         Aplicação

        3         Epoxilina Aquosa  10  Trincha / Rolo

Modo de Aplicação

Superfícies novas:

• A superfície de betão deve ter um tempo de cura mínimo de 28 
dias. 

• Garantir que não há humidade ascensional por capilaridade, 
sobe o risco de posterior descasque da pintura. A humidade 
capilar é uma das causas principais do descasque prematuro. 

• A humidade da superfície não deverá exceder os 4% no momento 
da aplicação.

• A superfície não pode apresentar contaminantes, tais como poe-
iras ou óleos.

• Adicionar o endurecedor ao esmalte (3:1 em volume) homoge-
neizar durante 5 minutos por processo mecânico e deixar re-
pousar 20 minutos para libertação do ar retido e estabilização 
do produto.

• Aplicar a 1ª demão de EPOXILINA AQUOSA com 5% de água;
• Deixar secar durante 24 horas;
• Aplicar uma 2ª demão de EPOXILINA AQUOSA com 5% de água;
• Deixar secar durante 24 horas e para obter maior resistência, 

aplicar uma 3ª demão do EPOXILINA AQUOSA, sem diluição.
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Figura X.6 - Pavimento de uma garagem pintado com Pavipex Aquoso

Repintura de superfícies:

• Efetuar um ensaio prévio de compatibilidade e aderência sobre 
a camada de tinta existente, caso exista.

• Remover a camada não aderente, bem como outros contami-
nantes.

• Efetuar a limpeza mecânica do pavimento, com abrasivo.
• Limpar com DILUENTE CELULOSO.
• Escovar, se necessário, para remover resíduos que persistam.
• Deixar secar completamente o pavimento, antes da pintura.
• Proceder à pintura conforme descrito para pisos novos.

O pavimento não deve ser usado durante 7 dias, para assegurar a 
cura completa da película de esmalte.
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Esquema de Pintura – Acabamento de base solvente

O acabamento epoxídico de base solvente EPOXILINA é o revestimen-
to que apresenta mais resistência química e mecânica ao desgaste. 
Estas características fazem com que este produto seja a solução 
mais indicada para a pintura de pisos de armazéns e indústrias.

Nº de Demãos  Produto      Rendimento          Ferramentas de
                                     (m2/l/demão)             Aplicação

        3               Epoxilina             10     Trincha / Rolo

Modo de Aplicação

Superfícies novas:

• A superfície de betão deve ter um tempo de cura mínimo de 28 
dias. 

• Garantir que não há humidade ascensional por capilaridade, 
sobe o risco de posterior descasque da pintura. A humidade 
capilar é uma das causas principais do descasque prematuro. 

• A humidade da superfície não deve exceder os 4% no momento 
da aplicação.

• A superfície não pode apresentar contaminantes, tais como poe-
iras ou óleos. 

• Adicionar o endurecedor ao esmalte (2:1 em volume), homo-
geneizar durante 5 minutos por processo mecânico e deixar re-
pousar 20 minutos para libertação do ar retido e estabilização 
do produto.

• Aplicar a 1ª demão de EPOXILINA com 50% de DILUENTE        
EPOXIDOS.

• Deixar secar durante 24 horas.
• Aplicar a 2ª demão de EPOXILINA com 30% de DILUENTE          

EPOXIDOS.
• Deixar secar durante 24 horas.
• Aplicar a 3ª demão de EPOXILINA com 20% de DILUENTE                

EPOXIDOS.
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Repintura de superfícies:

• Efetuar um ensaio prévio de compatibilidade e aderência sobre 
a camada de tinta existente, caso exista.

• Remover a camada não aderente, bem como outros contami-
nantes.

• Efetuar a limpeza mecânica do pavimento, com abrasivo.
• Limpar o pavimento com DILUENTE CELULOSO.
• Escovar, se necessário, para remover resíduos que persistam.
• Deixar secar completamente o pavimento, antes da pintura.
• Proceder à pintura conforme indicado para pisos novos.

O pavimento não deve ser usado durante 7 dias, para assegurar a 
cura completa da película de esmalte.
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SEDE
Zona Industrial Maia I
Sector VII - Apt 1423

4471-909 Maia
Tel.: 224 853 080  Fax: 224 893 358

geral@marilina.pt
www.marilina.pt

RIO TINTO
Rua Infante D. Henrique, 448

4435-286 Rio Tinto
Tel.: 224 882 192/3  Fax: 224 882 194

riotinto@marilina.pt

VILA REAL
Rua Vasco Sameiro, Bloco C - Loja 48

Recta de Mateus
5000-289 Vila Real

Tel.: 259 378 465  Fax: 259 378 466
vilareal@marilina.pt

TOMAR
Rua Voluntários da Républica, 58/60 R/c

Sta. Maria dos Olivais
2300-489 Tomar

Tel.: 249 311 148  Fax: 249 312 062
tomar@marilina.pt

SANTARÉM
Av. Grupo Forcados Amadores de Santarém, 2
2000-181 Santarém
Tel.: 243 323 564  Fax: 243 324 387
santarem@marilina.pt

LISBOA
Rua de S. Paulo, 71
1200-426 Lisboa
Tel.: 213 467 314  Fax: 213 422 018
lisboa@marilina.pt

CASCAIS
Estrada Nacional 249, Km 4
2785-259 S. Domingos de Rana
Tel.: 214 452 723  Fax: 214 452 724
cascais@marilina.pt

MEALHADA
Av. da Floresta - Edificio Nacional I
4050-347 MEALHADA
Tel.: 231 205 354 Fax:231 204 041
mealhada@marilina.pt


