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Para madeiras no interior e exterior

Óleo Teca - Mobiliário de Madeira
029-0070

DESCRIÇÃO
UTILIZAÇÃO
PROPRIEDADES

COR(ES)
CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

PREPARAÇÃO
DO SUBSTRATO

APLICAÇÃO

RENDIMENTO
PRODUTOS PARA
ACABAMENTO
FORMATO(S)
PERÍODO ACONSELHADO
DE ARMAZENAGEM
OUTRAS INFORMAÇÕES
ESQUEMA(S) DE PINTURA
PROPORÇÕES

Acabamento natural de tonalidade teca para todo o tipo de madeiras .
Sobre madeiras exóticas ou convencionais, no interior e exterior.
Protege e nutre a madeira
Repõe os óleos naturais que se perderam com o desgaste
Realça a cor natural da madeira, restaurando a aparência de mobiliário envelhecido
O formato spray facilita a aplicação em áreas de mais difícil acesso.
Teca
Aspecto : Líquido de cor Teca
Ponto de Inflamação : 23 - 61ºC
COV's: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/f): 700 g/l (2010). Este produto contém
no máx. 699 g/l COV.
Remova toda a sujidade, poeiras e manchas com o Limpa & Nutre para Mobiliário de
Madeira , 029-0060. Em zonas afectadas por algas ou fungos recomenda -se o uso do Anti
Musgos e Algas , 909-0022.
Sobre madeira acinzentada ou desgastada aplicar o Restaurador Deck & Mobiliário ,
029-0050, para trazer de volta a cor original.
Este produto é apenas adequado para usar em madeira nua ou anteriormente protegida com
Óleo Teca para Mobiliário de Madeira .
Ferramentas :
Trincha : Aplicar 2 demãos ligeiras com uma trincha ou um pano , permitindo que a primeira
demão penetre na madeira antes de aplicar a segunda . Deixar secar completamente.
Spray : Armazenar o spray à temperatura ambiente 2 horas antes de aplicar. Agitar bem a
embalagem antes de aplicar e frequentemente durante o seu uso .
Aplicar 2 demãos ligeiras uniformemente, a uma distância aproximada de 15 cm, mantendo o
spray sempre em movimento. Não concentrar o spray numa área específica . Aguardar 15
minutos entre demãos. Depois de terminar e entre demãos, inverter o spray para evitar
bloqueios no pulverizador.
Tempo de Secagem : 24 horas. O tempo de secagem é variável dependendo da natureza da
madeira e das condições climáticas.
Lavagem da Ferramenta : Remover o máximo de produto da ferramenta de aplicação antes da
limpar. Para melhores resultados, recomenda-se o Diluente Sintético , 927-000X.
2

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

0,5L (spray), 0,75L e 1L
24 meses
Não aplicar a temperaturas abaixo dos 5ºC e em condições de humidade elevada.
Este produto não é recomendado para aplicação sobre brinquedos .

CATALIZAÇÃO
PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA
GARANTIAS
NOTA

Consulte a ficha de segurança do produto .

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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