
Mais que um belo piso. 
Um cliente satisfeito. 

A escolha confiável. Use DuraClear quando quiser 
um acabamento incrível, clareza e ainda mais 
proteção. E, por ser à base de água, o DuraClear 
é compatível com COV, de secagem rápida e não 
deixa odor prolongado. 

E S T E  P I S O  D E  RED OAK COM QUICK COAT NEUTRAL + DURACLEAR SEMI-GLOSS 

Acabamento claro de componente único e à base de água
DURACLEAR®   POLY 



PROTEÇÃO
SUPERIOR

+

BRILHO N.° DO  
PRODUCTO UPC TAMANHO QTD. NA 

CAIXA

Cetim 807100000 027426807105 1-Galão 4

Semibrilho 807050000 027426807051 1-Galão 4

Brilho 807000000 027426807006 1-Galão 4

Lixe e prepare o piso de acordo com os métodos recomendados pela NWFA. Para
instruções de preparação e aplicação, consulte a ficha de dados do produto. 

Cor Transparente

Odor Muito baixo, amina suave

Sólidos 29% a 33%

Viscosidade 90 a 155 centipoises

Cobertura 500 pés quadrados/galão

Número de demãos 2 a 3 

Nivelamento Otimo

Antiespumante Otimo

COV 125 máximo

Coeficiente de atrito ≥ 0,5 (aprovado)

Espessura do filme seco  1,25 mil. revestimento 

Congelar/descongelar 
estável

Não 

Prazo de validade 2 anos

Limpeza Água morna

Manutenção DuraSeal Hardwood Floor Cleaner

Armazenamento Temperatura ambiente

Temperatura de  
funcionamento

Temperatura ambiente entre 50 °F e
90 °F, umidade abaixo de 80%

Aplicador Sintético em barra T, rolo ou suporte

Certificado GREENGUARD Sim

Cumpre os critérios LEEDS Sim

Tempo de secagem (a 77 ˚F e 50% de umidade relativa)

Reaplicação Duas horas

     Tráfego 24 horas

     Retorno ao serviço 72 horas

     Cura completa Uma semana

     Móveis e tapetes Uma semana

Nível de brilho (a 60)

     Cetim 24 +/- 6

     Semibrilho 56 +/- 6

     Brilho 90 mínimo 

PROPRIEDADES FÍSICAS
Conte com o DuraClear para proporcionar 
excelentes resultados do começo ao fim.
Um acabamento de piso de uretano de componente único e sem 
opacidade, com certificação GREENGUARD, que proporciona uma 
aparência consistente em todas as ocasiões. O DuraClear oferece 
excelente resistência a riscos, umidade e produtos químicos e é 
perfeito para pisos de madeira residenciais e comerciais.

• Formulado para uso com tinta Quick Coat  
como sistema completo

• Componente único - sem mistura, sem  
desperdício de produto

• Excelente resistência a riscos, umidade  
e produtos químicos

• Fácil aplicação com fluxo e nivelamento excepcionais

• Excelente cobertura para melhor eficiência

• Intervalo de reaplicação de duas horas para  
um retorno mais rápido ao serviço

• Verniz sem opacidade para uma aparência  
bonita e bem acabada

• Certificado GREENGUARD para emissões  
internas de baixa emissão química

• Cumpre os critérios LEEDS para materiais de baixa emissão

• Limpeza fácil com sabão e água 

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL

DURACLEAR®

Acabamento claro de componente 
único e à base de água

duraseal.com • 800-364-1359
Consulte o site para fazer o download da 
Ficha de dados mais recente do produto.
© DuraSeal   DRSL1284/18 J 
D-1377-0112C@durasealwoodfinishes

Desde 1898, gerações de empreiteiros 
contaram conosco para fornecer 
revestimentos de piso demadeira da mais 
alta qualidade. Você sabe que o DuraSeal 
Quick Coat é simplesmente a melhor tinta
do mercado.

Familiarize-se com o sistemat. 
Os acabamentos à base de água e acabamento 
DuraSeal® Quick Coat são certificados pelas  
normas GREENGUARD para baixas emissões  
de produtos químicos no ar interior.

Para saber mais, acesse greenguard.org

E sabemos que só há uma maneira de proteger melhor sua  
tinta Quick Coat - usando acabamentos à base de água  
premium DuraSeal.

Entre em contato conosco ainda hoje para receber uma 
demonstração gratuita do produto - acesse duraseal-wb.com
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