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 Protector decorativo semi-opaco para madeiras no interior e exterior

 Cores para Madeira
 029-010X       

DESCRIÇÃO  Acabamento decorativo opaco mate, especialmente desenvolvido para colorir e proteger 
todo o tipo de madeiras.  

UTILIZAÇÃO   Sobre todo o tipo de madeiras no interior e exterior , em pinturas novas e repinturas.
PROPRIEDADES  Os seus pigmentos especiais garantem uma cor rica permitindo , ao mesmo tempo, realçar a 

textura natural da madeira.
Dá cor à madeira ao mesmo tempo que a protege
Aplicável sobre todo o tipo de madeira, à trincha ou pistola
4 anos de protecção (*)

COR(ES)  9 cores prontas: Argila, Eucalipto, Lima, Terracota, Jasmim, Carvão, Oceano, Magnólia e 
Ameixa.

CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

 Densidade : 1,17 +/- 0,03 (a)
Viscosidade : 0,2 - 0,3 p/C&P/25ºC (a). Este valor pode aumentar com o tempo de 
armazenagem.
Ponto de Inflamação : > 100ºC (a)
COV's: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/e): 130 g/l (2010). Este produto contém 
no máx. 129 g/l COV.

PREPARAÇÃO 
DO SUBSTRATO

 Remova toda a sujidade, poeiras e manchas com o Limpa  & Nutre , 029-0060, para 
Mobiliário de Madeira. Em zonas afectadas por algas ou fungos recomenda -se o uso do Anti  
Algas e Musgos , 909-0022. Em madeira acinzentada ou desgastada aplicar o  Restaurador  
Deck&Mobiliário , 029-0050, para trazer de volta a cor original. Para prevenir o 
apodrecimento ou aparecimento bolor, tratar com Imunizador Cuprinol , 030-0004.
No caso de se tratar de uma superfície já envernizada ou esmaltada é necessário proceder à  
sua total decapagem, com Decapante Universal , 928-000X, até atingir a madeira nua.

APLICAÇÃO  Trincha : Agitar bem a embalagem antes da sua utilização . Aplicar 2 ou 3 demãos 
uniformemente ao longo do veio da madeira , evitando sobreposições. 
Pistola : Agitar bem a embalagem antes de a deitar para o recipiente da pistola . A uma 
distância de aproximadamente 15 - 30cm da superfície, aplique uma camada uniforme sobre a 
madeira. Evite pintar em dias ventosos e proteja adequadamente as áreas que não vão ser  
pintadas (plantas, tijolo, vidro, etc.).
A cor final do acabamento e grau de brilho dependerá do tipo de madeira e do número de  
demãos aplicadas.
Em áreas sujeitas a maior desgaste, por exemplo mobiliário de jardim, evitar uso intenso ou 
contacto durante alguns dias.
Tempo de Secagem : 2 a 8 horas entre demãos. O tempo de secagem é variável dependendo 
da natureza da madeira e das condições climáticas.
Lavagem da Ferramenta : com água.

RENDIMENTO  12m
2

/litro/demão. O rendimento é variável dependendo do método de aplicação e da  
condição e natureza da madeira. 

PRODUTOS PARA
ACABAMENTO

 

FORMATO(S)  1L
PERÍODO ACONSELHADO                                                                     
DE ARMAZENAGEM

 24 meses



OUTRAS INFORMAÇÕES  Não aplicar a temperaturas abaixo dos 5ºC e em condições de humidade elevada ou quando 
se prevê que chova antes do produto estar seco .
Em caso de salpicos, a superfície deve ser limpa imediatamente (enquanto ainda estiver 
húmida) com água e detergente.
Em zonas exteriores muito expostas à intempérie e à luz solar , poderá verificar-se uma erosão 
mais rápida do filme de tinta, pelo que nestas zonas deverá realizar-se uma manutenção 
periódica da pintura, a qual deverá ocorrer logo que seja visível a degradação do aspecto  
decorativo.

(*) 4 anos de protecção contra a intempérie quando aplicado de acordo com as instruções  
desta ficha técnica. 

ESQUEMA(S) DE PINTURA
 
PROPORÇÕES               
CATALIZAÇÃO

 

PRECAUÇÕES DE 
SEGURANÇA

 Consultar a ficha de segurança do produto .

GARANTIAS  
NOTA   As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas 

sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .
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