
EASY RELOOK
COLORAÇÃO DA MADEIRA

 Embeleza e renova todo tipo de madeiras de maneira 
rápida e simple

 1 CERCA Em somente

INFORMAÇÃO
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FORMATOS                              CORES

2,5L 5L

USO
• O meio mais rápido para embelezar e renovar suas cercas, casinhas de jardim… novas ou envelhecidas
pelo passo do tempo.

CARACTERISTICAS
• Acabamento opaco: uniformiza a madeira, tapa as madeiras cinzentas e outros defeitos.
• Duração da cor homogénea e duradoura frente à intempérie e aos UVA.
• Protege e retarda o cinzento das madeiras.
• Pronto para usar, verte-lo em um pulverizador sem diluir.
• Secagem rápida.



APLICAÇÃO

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0ºC
EUH208: Contém benzisotiazolinona. Pode provocar uma reação alérgica. P102: Manter fora do alcance das crianças.
P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente num ponto de
recolhida de resíduos habilitado. (Contactar com sua administração pública). Fechar a lata depois do seu uso. Não
jogar os resíduos no esgoto.
Valor limite da UE para este produto (subcat. A/e): 130 g/l (2010). Este produto contém no máx. 3 g/l COV.
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Condições ideais de aplicação entre 12°C e 25°C, ambiente seco e sem correntes de ar.
A madeira tem que estar LIMPA, SECA E SEM PROTETOR. Limpar o suporte com uma escova para retirar o mofo,
líquen e outros depósitos naturais eventuais.
Tapar as zonas que não deseja renovar e proteger as plantas ao redor com jornal ou uma lona.• Tapar las zonas que
no desea renovar y proteger las plantaciones de alrededor con periódicos o una lona.
•Mexer o produto antes da sua utilização com uma vara com o fim de homogeneizar corretamente. Verter o produto
em um pulverizador de jardim.
• Antes de começar, fazer uma prova em um pedaço de papel cartão ou madeira para regular a intensidade do jato
de saída do pulverizador.
• Começando por cima, aplicar 2 capas. Deslocar o pulverizador desenhando “S” horizontais de forma paralela à
superfície com movimentos lentos e regulares, a uma distancia de uns 25-30 cm da madeira. Deixar secar 2 horas
antes de aplicar a 2ª capa.
• Limpar o pulverizador esvaziando o produto restante e enchendo com água. Pulverizar em um papel de cartão para
limpar o circuito e acabar limpando o orifício de saída com cuidado.
• Evitar detenerse en medio de la aplicación y/o pulverizar sin desplazar la mano para evitar goteos o rebabas.
Si aparecen marcas de goteo utilizar un pincel para difuminarlas.
• Para evitar limpiar el pulverizador entre las 2 capas, tapar el orificio de salida con cinta adhesiva.

CONSELHOS
• Evitar parar no meio da aplicação e/ou pulverizar sem deslocar a mão para evitar gotejar ou criar rebarbas. Se
aparecem marcas de gotas utilizar um pincel para dissemina-las.
• Para evitar limpar o pulverizador entre as 2 capas, tapar o orifício de saída com cinta adesiva.


