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 PROTETOR DE MADEIRA CLIMAS EXTREMOS 
“TONALIDADES CLASSICAS” 

 

  
 LÍNEA PROTETORES DE MADEIRA 
  
  
  
  

 DESCRIÇÃO 
 Protetores de madeira de alta proteção. Duração até 10anos de proteção 

 
 PROPRIEDADES PRINCIPAIS 

  Resistente às variações de temperatura: -40ºC / +60ºC 
 Textura  
 Hidrófugo, anti UV e anti-gota 
 Especial exterior 
 Até 10 anos de proteção 

 USO INDICADO 
 

Aplica-se sobre madeiras exteriores muito expostas: póstigos, janelas, persianas, pórticos, cercas, 
vigas, casas de jardim. 
• Sobre todos os tipos de madeiras europeias e exóticas, velhas ou novas: carvalho, castanheiro, 
lariço, cedro... 
• Compatível com todos os protetores antigos. 

 PREPARAÇÃO 
  

A madeira a proteger deve estar limpa, seca e sem gordura. Lixar os ângulos e as bordas para 
arredondar levemente. 
• MADEIRA BRUTA : lixar com papel de lixa para obter uma superfície lisa e polida. Tratar previamente 
a madeira com o FUNDO UNIVERSAL V33. 
• MADEIRAS ESCURAS (carvalho, castanheiro, lariço, cedro vermelho, abeto douglas, exóticas...) : 
diluir a primeira demão com um 15% de água e aplicar uma segunda demão sem diluir (evitar uma 
aplicação oleosa). Igualmente pode-se aplicar um primário adequado. 
• MADEIRAS COM PROTETOR : escovar para eliminar as partículas da película não aderidas à madeira. 
Lixar para obter uma superfície lisa e polida. 
• MADEIRAS OLEOSAS : aplicar um solvente para desengordurar. 
 

 FERRAMENTAS 
  

PINCEL, ROLO E PISTOLA 

 APLICAÇÃO 

  
Condições ideais de aplicação entre 12°C e 25°C, em um ambiente seco e evitando as correntes de 
ar. 
• Remover bem o protetor, antes e durante o seu uso, mediante uma vara larga com o fim de 
homogeneizar bem o produto. 
• Aplicar em duas capas. Para uma aplicação com pistola, diluir com um 10% de água. 
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 PRESENTAÇÃO 

 Cores: Incolor, Pinho, Carvalho claro, Carvalho médio, Carvalho escuro, Cerejeira 
Acabamento: Acetinado 
Formato: 250ML - 750 ML – 2.5L 

 CONSELHOS 

 

• Não aplicar sobre madeiras tratadas termicamente ou madeiras ácidas. 
• Para as cores claras, sobre madeiras novas ou muito expostas, recomenda-se aplicar uma 3ª 
demão. 
• O incolor utiliza-se sobretudo para a manutenção das madeiras já protegidas ou pintadas ou para 
esfumar outras cores. 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

  
Rendimento: 1L – 12 m²/L  
Secagem: 
Entre 2 demãos: 3 Horas a 20º C. 
Secagem completa: 12 Horas  
 

 PROTEÇÃO 

 

Proteção até 10 anos. A proteção aplica-se a: 
• AS MADEIRAS novas ou por renovar de essências comuns: segundo modo de preparação e de 
aplicação. 
• EXPOSIÇÃO: unicamente em madeiras verticais. Exposição Sul e Sudoeste: tratar em 3 demãos. 
• A proteção de 10 anos depende da exposição e das condições climáticas. Pode reduzir-se no caso 
de que as superfícies estejam submetidas à condições climáticas extremas, à uma forte humidade 
ambiental ou no caso de que se produza uma acumulação prolongada de água sobre o suporte (caso 
dos suportes horizontais). 

 INFORMAÇÃO DE SEGURIDADE 

 EUH208: Contém Benzisotiazolinona. Pode provocar uma reação alérgica. P102: Manter fora do 
alcance das crianças. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501: Eliminar o 
conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local). Fechar 
bem a embalagem depois do uso. Valor limite da UE para esse produto (cat A/e) : 130g/L (2010). 
Este produto contém max 4g/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. 
 


