
FICHA TECNICA  

 

V33 España, S.A. – c/ Balmes, 8 -1º7ª  -   08291 Ripollet - (Barcelona) 
Tel: +34 935 921 999      Fax: +34 936 910 720       Web: www.v33.es 

 

 
ÓLEO TECA CLIMAS EXTREMOS “OPACAS” 

 

  
 LÍNEA JARDIM 
  
  
  
  

 DESCRIÇÃO 
  

Óleo para móveis de jardim de madeira 
 

 PROPRIEDADES PRINCIPAIS 
  

 Embeleza e protege prolongadamente os móveis.  
 Fácil, sem necessidade de remover o excesso de produto 
 Rico em óleo de Tung 
 Hidrófuga, efeito perola 
 Anti-manchas, Anti gordura 

 
 USO INDICADO 

 

Aplicação sobre todo tipo de madeiras (cadeiras, mesas, espreguiçadeiras, bancos, Jardineiras, 
baús...) em teca, madeira exótica ou pinho.  
Durável, protege dos raios UVA, água, das manchas e da gordura. Preserva o contato com a madeira 
e seu aspeto natural mate. Direto sobre madeiras sujas e acinzentadas, acabamento opaco. 

 PREPARAÇÃO 
  

Condições ideais de aplicação: entre 12º e 25ºC em um ambiente seco e evitando correntes de ar. A 
madeira deve estar bruta, limpa e seca. 
• Madeira em bruto ou oleada: lixar levemente com papel de lixa de grão fino (240) e eliminar o pó.  
• Madeira envernizada ou com protetor decorativo: lixar até conseguir a madeira bruta e eliminar o 
pó. 
• Madeira brutas ou escuras: Lavar, deixar secar e aplicar diretamente o óleo 

 FERRAMENTAS 
 

Pincel/rodo e pano 
Limpeza das ferramentas: com Aguarrás 

 APLICAÇÃO 

  
Agitar bem antes de usar. 
1- Aplicar a primeira demão com um pincel ou rodo de pelo curto (3 a 5 mm) impregnando 
abundantemente a madeira 
2- Deixar secar 4h. 
3- Aplicar uma 2ª capa repetindo a operação. Deixar secar 
A opacidade e a cor se obtêm na 2ª demão 
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 PRESENTAÇÃO 

 Cores: Cinza, Ardosia, Preto carbono, Cinza areia, Cinza Taupe, Teca 
Acabamento: Mate 
Formato: 750 ML – 2.5L 

 CONSELHOS 

 
O aspecto obtido pode variar em função das características específicas da madeira. Realizar uma 
prova em uma parte não visível do móvel. 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

  
Rendimento: 1L – 12 m²/L  
Secagem: 
Entre 2 demãos: 3 Horas a 20º C. 
Secagem completa : 24 Horas  
 

 INFORMAÇÃO DE SEGURIDADE 

 EUH208: Contém benzisothiazolinona. Pode provocar uma reação alérgica. EUH066: Pode provocar 
pele seca ou gretada, por exposição repetida. P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-
lhe a embalagem ou o rótulo. 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). Não deitar os resíduos no esgoto. Fechar bem o 
envase depois do uso. 
 
Eliminar o material e os panos manchados em uma bolsa de plástico hermeticamente fechada. 
Risco de autocombustão das ferramentas têxteis em contato com o produto. 
 

 

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. 
 


