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ÓLEO DE TECA

ÓLEO DE TECA

ÓLEO PARA PROTECÇÃO DE
MADEIRAS EXÓTICAS

Óleo de Teca é um produto destinado ao tratamento
natural da madeira, protegendo-a convenientemente
contra a acção dos UV e da intempérie. Penetra
profundamente na madeira, não formando película,
pelo que mantém o aspecto natural da madeira e é
de fácil manutenção, não exigindo a custosa operação
de raspagem, necessária com os tradicionais vernizes.
Óleo de Teca é resistente ao Sol e repelente de água, o
que o torna adequado para a protecção e decoração de
madeira em exterior.

>> Resistente ao Sol
>> Repelente de água
>> Penetra em profundidade

ÓLEO DE TECA
Óleo para a protecção de madeiras exóticas

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

2

m /L

Os suportes devem estar secos, firmes, isentos de
gorduras, poeiras e outros contaminantes..............
Madeiras novas:
Lixar a madeira no sentido das fibras com lixa de papel
de grão médio. As madeiras resinosas devem ser
previamente escovadas.
Madeiras com acabamento anterior:
Raspar cuidadosamente a madeira, procedendo de
seguida, como indicado para madeiras novas.

1-2 x

24 H

15

Compostos Orgânicos Voláteis (COV):
Alto (25,00  50,00%).
Valor limite da UE para este produto (cat. A/f):
700 g/l (2007/2010).
Este produto contém no máx. 373 g/l COV.
A redução dos COV contribui para um melhor
meio ambiente.
Embalagens Disponíveis:
0,75L e 4L

APLICAÇÃO

Aplicar uma a duas demãos de ÓLEO DE TECA com
trincha. Após cerca de 30 minutos da aplicação, retirar
o produto excedente com um pano macio. Efectuar
manutenção regular, lixando ligeiramente e aplicando
nova demão.
Preparação:
Agitar até homogeneização completa.
Diluição:
Pronto a aplicar
Tempo de secagem:
(a 20ºC e 60% humidade relativa):
Superficial  ca. 3 a 5 horas.
Para sobrepintura  ca. 24 horas.
Rendimento médio:
2
15 m /L/d (dependendo do suporte e condições de
aplicação).
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