
PINTURA PARA MADEIRA
AGUA-PROTECT

•PROTEÇÃO ATÉ 6 ANOS
•Aplicação direta sobre os protetores decorativos e as 
pinturas.
•Alta proteção contra os raios UV e a intempérie.

CARACTERÍSTICAS:
•Alta impermeabilidade graças à su tecnologia que bloqueia a água e a 
humidade na superfície do filme.
•Proteção anti-UV para uma longa duração das cores.
•Filme flexível e microporoso que acompanha as variações naturais da 
madeira sem escamar.
•Conforto e facilidade: sem cheiros. Não escorre.
•Aplicação direta em madeiras novas e já pintadas.
•Secagem rápida: 4 horas entre duas demãos para realizar um trabalho
no dia.

USO:
Aplica-se em madeiras brutas novas e antigas, e sobre pinturas antigas.
Madeiras exteriores de tipo: persianas, portões, cercas, janelas, móveis
de jardim…
Convém igualmente para o interior para um acabamento impecável.

PREPARACÃO:
•A madeira bruta ou pintada deve estar limpa, seca e sem pó.
•Madeira nova : Lixar no sentido dos veios e retirar o pó.
•Madeira pintada, pintura deteriorada: Retirar a tinta estalada ou em mau estado com o Super decapante especial
madeira V33. Lavar, lixar e retirar o pó.
•Madeira pintada, pintura em bom estado: Lavar e depois lixar ligeiramente. Retirar o pó. Aplicar diretamente sem
decapar.

APLICAÇÃO:
Mexer bem antes de usar.
•Aplicar com pincel, rolo de pêlos meio compridos em duas demãos não diluídas ou com pistola (diluição a 10% de 
água), à temperatura ambiente entre 10°e 25°C com t empo seco.
•Deixar secar 4 horas. Lixar, retirar o pó e aplicar a segunda demão.

A PROTEÇÃO DE 6 ANOS:
Depende da exposição e das condições climáticas. Pode ficar reduzida caso as superfícies estejam submetidas a 
condições climáticas extremas, a uma forte humidade ambiental ou caso se produza uma acumulução prolongada de 
água sobre o suporte (caso dos suportes horizontais).

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:
SENSÍVEL AO FRIO . 
S2: Manter fora do alcance das crianças. 
S23: Não respirar o vapor.
S29: Não deitar os resíduos no esgoto. 
S51: Utilizar somente em locais bem ventilados. 

Valor limite UE para este produto (Cat. A/d): 130 g/l (2010). Este produto contém máx 11 g/l COV. 

Para conservar uma lata aberta, colocar o produto que sobra em uma lata mais pequena e muito bem fechada. Limpar 
suas ferramentas com água. Contribui-a à preservação do meio ambiente não jogando os resíduos no esgoto. Leve a 
embalagem vazia além dos produtos não utilizados a um ponto de recolhida de resíduos habilitado. (Contatar com sua 
administração pública). Fechar a lata depois de utiliza-la.

V33 España, S.A.
C/ Balmes, 8 -2º3ª
E - 08291 Ripollet - (Barcelona)
Tel. : +34 935 921 999
Fax.: +34 936 910 720
Web : www.v33.es

Cores: Branco, Branco Creme, 
Castanho Claro, Castanho, 
Castanho Escuro, Vermelho 
Escuro, Verde Floresta, Verde 
Garrafa, Azul Oceano, Preto

Secagem:
Entre demãos: 4h

Aspecto: Acetinado

Rendimento por demãos: 
1L = 14m2

Material: Pincel, rolo e pistola

Limpeza das ferramentas: Água


