
PROTETOR DA MADEIRA 
ANTI UV
 A elevada concentração de anti-UV
 Preserva a aparência natural da madeira

INFORMAÇÕES
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FORMATOS                                             CORES

0,75L 2,5L

USO
Especialmente recomendado para uma proteção
duradoura e eficaz das madeiras em exteriores, muito
expostas aos raios UV e à intempérie..
Produto ideal para a proteção de longa duração das
carpintarias em exteriores (chalets, portas, janelas,
estores, postigos) e interiores (vigas, revestimentos,
móveis). Sobre madeiras oleosas como o Iroko, Cedro
Vermelho Ocidental, Wenge, é necessária uma demão
de Fundo Especial Iroko V33.

5L

CARACTERÍSTICAS
O Protetor Decorativo Incolor Exterior V33, com filtros reforçados 
anti ultravioletas, permite decorar e proteger as carpintarias exteriores.
É a solução ideal para proteger com alta resistência e por muito tempo a
madeira em bruto de exteriores sem modificar a cor natural ou bem para
renovar as carpintarias já protegidas, sem escurece-las. De poro aberto, 

não forma película e deixa respirar a madeira impedindo a penetração da chuva e da humidade. Fácil de 
aplicar, renova-se sem decapar com a aplicação de nova demão.



PREPARAÇÃO
• Madeira nova: certifique-se que a superfície está limpa, seca e livre de pó. Para uma melhor proteção das madeiras
expostas à intempérie e à humidade, aplicar previamente o Fundo para Madeiras Exteriores V33.
• Madeira envernizada: eliminar a película com o Superdecapante V33.
• Madeira com protetor: se a madeira está muito escura, decapar ou lixar, ou aplicar uma nova camada.

APLICAÇÃO

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

ATENÇÃO
EUH208 Contém 2-BUTANONA-OXIMA. Pode provocar uma reacção alérgica. H226 Líquido e vapor inflamáveis.
EUH066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. P101 Se for necessário consultar um médico,
mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102 Manter fora do alcance das crianças. P210 Manter afastado do calor,
superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P271 Utilizar apenas ao ar livre ou
em locais bem ventilados. P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a
autoridade local).
Valor limite UE para este produto (cat.A/e): - 400g/l (2010). Este produto contém máx 400g/L COV.
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PROTEÇÃO
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Agitar bem antes e durante a aplicação.
Aplicar o produto em 2 demãos no sentido dos veios da madeira. Começar pela parte superior em superfícies
verticais e aplicar demãos finas. Deixar secar de 12 h a 24 h entre demãos. Polir ligeiramente com lixa fina entre
demãos e eliminar o pó. Condições ideais de aplicação: entre 12°C e 25°C.

A proteção de 5 anos depende da exposição e das condições climáticas. Pode ficar reduzida caso as superfícies
estejam submetidas a condições climáticas extremas, a uma forte humidade ambiental ou caso se produza uma
acumulação prolongada de água sobre o suporte (caso dos suportes horizontais).


