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 Erradicador para Madeiras no Interior

 ERRADICADOR AQUA
 030-0016       

DESCRIÇÃO  Tratamento incolor concebido para penetrar profundamente na madeira , eliminando os 
insectos activos protegendo-a contra novas infestações. 

UTILIZAÇÃO  Ideal para uso interior, em mobiliário e todo o tipo de elementos construtivos em madeira , 
não expostos a intempéries e humidades.

PROPRIEDADES  Previne reinfestações
Longa duração
Sem cheiro

COR(ES)  Incolor
CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

 Brilho : Não aplicável
Densidade : 1,00 +  0,02 Kg/L

PREPARAÇÃO 
DO SUBSTRATO

 A eficácia deste produto é maior quando aplicado sobre madeira não revestida , limpa e seca. 
Remover toda a sujidade, poeiras e manchas com uma escova adequada. No caso de se tratar 
de uma superfície já envernizada ou esmaltada é necessário proceder à sua total decapagem  
até atingir a madeira.

APLICAÇÃO  Ferramentas : Trincha.
Diluição e nº de demãos: 2 a 3 demãos generosas, espalhadas uniformemente ao longo do 
veio da madeira. Aplicar as demãos seguintes antes das anteriores estarem secas .
Tempo de secagem : variável, depende da absorção da madeira e das condições existentes .
Para demãos seguintes : não aplicável.
Para utilização/manuseamento : 1 a 3 dias, em zonas bem ventiladas e temperaturas da 
ordem dos 20ºC.
Lavagem da ferramenta : Água

RENDIMENTO  5 m
2

/litro/demão - O rendimento indicado é apenas orientativo, uma vez que depende do 
grau de humidade, da rugosidade e da permeabilidade da madeira

PRODUTOS PARA
ACABAMENTO

 Pode ser repintado com esmalte, verniz, ou outros acabamentos transparentes , depois de 
convenientemente seco.

FORMATO(S)   1L e 5L
PERÍODO ACONSELHADO                                                                     
DE ARMAZENAGEM

 24 meses, , em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.

OUTRAS INFORMAÇÕES  A aplicação deste produto pode causar o escurecimento de alguns tipos de madeira . Se o 
factor cor for importante, sugere-se fazer uma pequena aplicação numa área teste , não 
visível.

Para assegurar a máxima protecção garantir que todas as superfícies são tratadas , incluindo 
as juntas de peças componentes, peças e espessuras. Quaisquer cortes ou furos feitos na  
madeira tratada devem ser novamente protegidos com Cuprinol Erradicador Aqua .
Autorizações de Venda: nº PT/DGAV ARMPB08-004/2018
CUPRINOL é uma Marca Registada AkzoNobel.

ESQUEMA(S) DE PINTURA
 
PROPORÇÕES               
CATALIZAÇÃO

 

PRECAUÇÕES DE  Consulte a ficha de segurança do produto .



SEGURANÇA
GARANTIAS  
NOTA  
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