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Tratamento e proteção da madeira 
de Teca e tropicais.

Líquido impregnante, nutritivo e 
protetor
Ajuda a compensar a perda de óleo natural 
das madeiras tropicais e exóticas, como 
a Teca. Prevenindo o envelhecimento das 
madeiras expostas ao sol.

&RP�ÀOWURV�89
Protegem a madeira dos raios solares.

Hidrofugante
Repele a água.

(OiVWLFR
Adapta-se aos movimentos naturais da 
madeira.

0DQWpP�R�DVSHFWR�QDWXUDO�GD�
madeira

Bom poder de impregnação

)iFLO�DSOLFDomR

6HFDJHP�UiSLGD

Proteção contra manchas e pó

&DPSRV�GH�DSOLFDomR
Proteção, restauro e manutenção de 
madeiras de Teca e tropicais.
Terraços de madeira, mobiliário de jardim, 
mesas, cadeiras, vedações, etc.

Recomendações gerais
• Agitar bem o produto para 

homogenização.
• Recomendamos a aplicação com trincha 

ou boneca, mas também pode ser 
aplicado a rolo ou pistola.

• $SOLFDU�FDPDGDV�ÀQDV�QR�VHQWLGR�GR�YHLR�
da madeira.

• Não aplicar em dias muito húmidos ou 
com temperaturas inferiores a 5ºC.

• A humidade da madeira não pode ser 
superior a 16%.

• Evitar a exposição solar durante a 
aplicação.

• Realizar a manutenção periodicamente.
• A frequência de manutenção depende 

do tipo de madeira e da sua utilização.

3URGXWR�FRPSOHPHQWDU Art. Nr.
Produto de limpeza para madeira 0890 997 100

ÓLEO PARA TECA

Art.-Nr. 0893 180 002
Qt./Emb. 1
Conteúdo 5 L
Base química Mistura de óleos naturais, resinas e aditivos
9LVFRVLGDGH��)RUG�Q��� 40 ± 5 seg.
Densidade 0,84 g/cm3 / 20ºC
Tempo de secagem ± 4 horas
Rendimento 9 - 16 m2/L - demão
6yOLGRV 27 ± 1%
9DOLGDGH 24 meses na embalagem original fechada entre 5ºC e 35ºC

03 11 0130

Madeiras novas:
A madeira deve estar seca, limpa, livre de gordura e convenientemente lixada e livre de pó. 
Aplicar a primeira camada com uma trincha ou boneca, deixar atuar durante 20 minutos, 
eliminar o produto excedente com um pano que não deixe pelos. Aguardar 24 horas 
e depois lixar suavemente a madeira e repetir o procedimento anterior, aplicando uma 
segunda demão que deixa a superfície completamente impregnada e com um acabamento 
uniforme.

0DGHLUDV�HQYHOKHFLGDV�
Eliminar por completo as camadas velhas de tinta ou verniz (com lixa ou decapante). Limpar 
com solvente e lixar. Aplicar o produto de acordo com as instruções para madeiras novas.

Manutenção dos móveis de Teca:
9HULÀFDU�VH�D�VXSHUItFLH�D�WUDWDU�VH�HQFRQWUD�HP�ERDV�FRQGLo}HV��/LPSDU�H�GHVHQJRUGXUDU�
a madeira de Teca com o produto de Limpeza para Madeira Art.-Nr. 0890 997 100. Se 
H[LVWLUHP�PDQFKDV�HOLPLQi�ODV�FRP�XPD�OL[D�ÀQD��$SOLFDU�XPD�FDPDGD�GH�yOHR�SDUD�7HFD�
antes e depois da época sazonal. Para conseguir uma longa duração do produto em 
exteriores deve-se dar especial atenção às juntas, aos rebordos superiores e inferiores em 
cadeiras, mesas, portas, janelas, etc. Estas devem ser tratadas até à saturação, evitando a 
absorção de água e humidade.


