
PARA QUAIS MATERIAIS?
Pintura exterior para as janelas, venezianas, postigos, cercas, mobiliário, objetos de: • MADEIRA: resinosas, exóticas, nobres... 
brutas ou já pintadas, envernizadas ou com protetor decorativo. • METAIS: brutos, enferrujados ou já pintados. • PVC: novo ou
para renovar. Não aplicar na mobília de jardim e nos vasos de plantas de plástico, nem no chão, suportes de construção e
nas madeiras oleadas ou enceradas. Não aconselhamos o uso de tons escuros em suportes de PVC muito expostos ao sol.

CARACTERÍSTICAS
DIRETO SEM PRIMÁRIO: direto na ferrugem, madeiras pintadas e com protetor, PVC e alumínio. • RESISTÊNCIA: choques, 
manchas, intempérie e UV. • RESULTADO PERFEITO • GARANTIA ATÉ 7 ANOS: Com respeito às instruções de uso, só em 
suportes verticais. A garantia pode ser reduzida em superfícies sujeitas à humidade forte e não se aplica às superfícies com
águas estagnadas. A garantia só diz respeito ao aspeto e é limitada ao reembolso do produto (com apresentação do ticket de 
compra).

PREPARAÇÃO
A PREPARAÇÃO do suporte é uma fase OBRIGATÓRIA. Qualquer superfície que seja necessário pintar deveria estar limpa, seca, 
não gordurosa e não descascada. Qualquer suporte gorduroso ou com película pode supor uma não aderência da pintura. 
• SUPORTE DE MADEIRA: Suporte bruto ou novo: lixar levemente e remover o pó. Em madeiras exóticas: desengordurar com 
acetona. Suporte já pintado, com protetor decorativo ou envernizado em bom estado: lixar com papel de lixa grão fino 120 e 
remover o pó. 
• SUPORTE de FERRO: suporte bruto ou novo: desengordurar com acetona. Em metais enferrujados, eliminar as partes 
enferrujadas com uma escova metálica e remover o pó. Ferro já pintado em bom estado: lixar levemente com papel de lixa grão 
fino 120 e remover o pó. Suporte já pintado, com protetor decorativo ou envernizado em mau estado: raspar as partes não 
aderentes, lixar e remover o pó. Em mal estado: escovar as manchas de ferrugem e raspar os restos de pintura. Desengordurar.
• SUPORTES em PVC-ALUMÍNIO-ZINCO-GALVANIZADO-COBRE: Suporte bruto, novo ou já pintado: lixar levemente com papel de 
lixa de grão 150. Depois lavar com um detergente à base de soda (alcalino) e enxaguar com água. Em acabamentos de fábrica 
(epóxi): substituir a fase de lixado pela aplicação de um limpador desengordurante.

APLICAÇÃO
Antes e durante a aplicação misturar a pintura com uma vara longa e larga, insistindo no fundo da lata para homogeneizar 
corretamente. Pintura lista para o uso, não diluir. • Começar a pintar os ângulos, os cantos e os encaixes da superfície que é 
necessário pintar. Então, continuar em camadas cruzadas e regulares evitando as sobre espessuras. • Deixar secar umas 24
horas • Lixar levemente e remover o pó. • Aplicar a segunda camada de pintura do mesmo modo. • Para as cores vivas, uma 
camada adicional pode ser necessária. A realização e a resistência ótimas são obtidas depois de 15 dias da secagem do produto.

Aplicacão: Pincel, rolo, pistola

Secagem entre capas: 8h

Secagem completa: 24h

Rendimento por capa: 1L =+/- 12m²

Limpeza: Aguarrás
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