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PROTETOR DECKS MADEIRA  

 

 

  
 LÍNEA JARDIM 
  
  
  
  

 DESCRIÇÃO 
  

Protetor Clássico para terraços de madeira. Embeleza e protege os terraços de maneira prolongada. 
 

 PROPRIEDADES PRINCIPAIS 
  

 Rico em resinas alquídicas uretanas especiais “ambiente marinho” e anti U.V. para proteger 
da água, do sol, das manchas e das gorduras. 

 Micro poroso: deixa respirar a madeira. 
 Aplicação e conservação sem esforço. 
 Preserva o contato com a madeira e o aspecto natural. 

 
 USO INDICADO 

 Aplica-se em soalhos e estrados ripados em teca, madeira exótica ou pinho, sujeitos às agressões 
externas (humidade, UV, água com cloro…): terraços de chalé ou de casa à beiramar, contorno de 
piscina… Compatível com as madeiras tratadas em autoclave. 

 PREPARAÇÃO 
  

A madeira deve estar bruta, limpa e seca. 
• Madeira bruta: Lixar ligeiramente e retirar o pó. 
• Madeira antiga: Efetuar previamente uma limpeza. 

 FERRAMENTAS 
 

Pincel/rodo  
Limpeza das ferramentas: com aguárras 

 APLICAÇÃO 

  
Agitar bem antes de usar. 
• Primeira aplicação: Impregnar a madeira em abundância, aplicando a primeira demão de óleo com 
trincha ou rolo. 
Cerca de 15 minutos depois, aplicar uma segunda demão sem esperar que a primeira seque 
(húmido sobre húmido). O terraço está protegido quando a madeira não absorve mais o óleo. 
Limpar o excedente com um pano não felpudo e deixar secar 24 a 48 H. 
• Conservação: Nas zonas usadas, aplicar 1 a 2 demãos de óleo. As emendas são invisíveis. 

 PRESENTAÇÃO 

 Cores: Incolor, Teca  
Acabamento: Mate 
Formato: 750 ML – 2.5L  
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 CONSELHOS 

 
Sobre madeira nova ou decapada, tratar se é necessário com o Fundo Universal V33.  
• No caso de manchas localizadas, limpar com a ajuda de um desengordurante. 
• O aspeto pode variar segundo o tipo de madeira. Realiza uma prova previamente. 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

  
Rendimento: 1L – 12 m²/L  
Secagem: 
Entre 2 demãos: 4 Horas a 20º C. 
Secagem completa: 24 Horas  
 

 INFORMAÇÃO DE SEGURIDADE 

 EUH208: Contém benzisotiazolinona e hidroxifenil benzotriazolo. Pode provocar uma reação 
alérgica. P102: Manter fora do alcance das crianças. P271: Utilizar somente ao ar livre ou 
em um ambiente bem ventilado. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de 
recolha de resíduos (contato com a autoridade local). Fechar a lata depois do seu uso.  
Valor limite UE para este produto: (Cat A/i): 140 g/L (2010). Este produto contém max 6g/L COV. 
Não armazenar a temperaturas < 0°C. 

 

A informação facilitada nessa ficha técnica é o resultado das nossas investigações no laboratório e experiências reais de 
aplicação. Porém, dado que frequentemente os produtos se utilizam em condições que fogem do nosso controle, não 
podemos garantir mais que um bom resultado do produto sempre e quando a sua aplicação e o seu uso sejam os corretos. 
 


