
PROTETOR MADEIRA CLASSIC
 Alta proteção contra os raios uv e a intempérie
 Microporoso: deixa respirar a madeira
 Renovação fácil : não escorre

INFORMAÇÕES

CARACTERÍSTICAS
• Fórmula microporosa hidrófuga: deixa respirar a madeira impedindo a 
penetração da chuva e da humidade.
• Textura cremosa: permite uma aplicação fácil e sem vazamento em 
vertical ou em altura.
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FORMATOS                              CORES

0,75L 5L

USO
• Produto ideal para a proteção de longa duração das
carpintarias em exteriores (chalés, portas, janelas,
estores, postigos) e interiores (vigas, revestimentos,
móveis).
• Sobre madeiras oleosas como teca, Iroko, Cedro
Vermelho Ocidental, Wenge, é necessária uma demão de
Primario Madeiras Exóticas V33.



PREPARAÇÃO
A madeira a proteger deve estar limpa e seca.
• MADEIRA BRUTA : lixar com papel de lixa para obter uma superfície lisa e polida. Tratar previamente a madeira com
o FUNDO UNIVERSAL V33.
• MADEIRAS COM PROTETOR : escovar para eliminar as partículas da película não aderidas à madeira. Lixar para
obter uma superfície lisa e polida.
• MADEIRAS EXÓTICAS, CARVALHO, CASTANHEIRO: aplicar um primário adequado.
• MADEIRAS ESCURAS : aplicar um primário adequado.
• MADEIRAS OLEOSAS : aplicar um solvente para desengordurar.

APLICAÇÃO

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
ATENÇÃO
EUH208: Contém Os ácidos gordurosos de tall oil, trímeros de ácidos graxos insaturados C18 e metiletilcetoxima.
Pode provocar uma reação 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 max 400g/L COV.

PROTETOR MADEIRA CLASSIC

PROTEÇÃO
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Condições ideais de aplicação entre 12°C e 25°C, em um ambiente seco e evitando as correntes de ar.
• Remover bem o protetor, antes e durante o seu uso, mediante uma vara larga com o fim de homogeneizar bem o
produto.
• Aplicar em duas capas. Para uma aplicação com pistola com um pincel, rolo ou pistola para protetores decorativos.

CONSELHOS V33
• O incolor utiliza-se sobretudo para a manutenção das madeiras já protegidas ou pintadas ou para esfumar outras
cores.
• Aspecto mate (1 única demão), acetinado (6 horas de secagem entre as 2 demãos) ou semi-brilhante (12 a 24 horas
de secagem entre as 2 demãos).
• Para as cores claras, sobre madeiras novas ou muito expostas, recomenda-se aplicar uma 3ª demão.
• As cores podem ser mescladas entre si.
• Para conservar uma lata começada, transvasar o produto restante num recipiente menor e fechar cuidadosamente.

A proteção de 4 anos não aplica-se à:
• MADEIRAS novas ou por renovar de essências comuns: segundo modo de preparação e de aplicação.
• EXPOSIÇÃO : unicamente em madeiras verticais. Exposição Sul e Sudoeste: tratar em 3 demãos.
• A garantia é limitada ao reembolso do produto (com apresentação do tiquet de compra) e não concerne o aspecto
do protetor


