
PROTETOR MADEIRA JARDÍN
 Protege dos raios solares e da intempérie
 Ideal para as casas de madeira, persianas, portões, vigas, 

janelas

INFORMAÇÕES
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FORMATOS                              CORES

0,75L 2,5L

USO
• Aplica-se sobre madeiras exteriores muito expostas: postigos, janelas,
persianas, pórticos, cercas, vigas, casas de jardim.
• Ideal para as madeiras brancas.
• Madeiras resinosas do jardim (pinho, melis, abeto…)
• Compatível com qualquer tipo de antigos protetores ao dissolvente.

CARACTERÍSTICAS
Ideal em exterior para proteger e decorar as madeiras resinosas absorventes e muito sujeitas a rachaduras 
(pinho, melis, abeto...) e/ou autoclave:
PROTEÇÃO ANTI-UV: Protege a madeira contra os raios ultravioletas.
IMPERMEÁVEL: Protege a madeira da chuva e da humidade. Impede que a madeira fique cinza.
MICROPOROSO: Deixa respirar a madeira sem deixar filtrar a água.
• De aplicação fácil em vertical ou em altura: sistema anti-gota.
• Secagem rápida para uma proteção em meio dia. Sem cheiro desagradável.
• Renovação fácil sem decapar, por simples aplicação de nova demão.

Rendimento



PREPARAÇÃO
A madeira deve estar limpa e seca.
• Madeiras sujas: Polir e limpar. Tratar previamente com o Fundo Longa Duração Multiusos V33, para uma melhor
proteção.
• Madeira já tratada (com antigo protetor): Raspar para retirar as partes não aderentes, lixar para obter uma
superfície lisa e limpa.

APLICAÇÃO

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Não armazenar a temperaturas < 0°C
EUH208: Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona; mistura de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona e 2-metil-2H-isotiazolin-
3-ona (3:1); 2-Metil-2H-isotiazol-3-ona. Pode provocar uma reaçãoalérgica. P102: Manter fora do alcance das
crianças. 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): 130g/l (2010). Este produto contém max 4g/L COV.
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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.
• Atenção: O aspeto na lata não corresponde com a cor obtida alguns minutos depois de secar a demão aplicada.
• Aplicar em 2 camadas com pincel, rolo ou pistola (neste caso diluído a 10%). Lixar entre demãos para uma maior
impregnação da madeira.

CONSELHOS V33
• Sobre madeiras novas ou muito expostas, é aconselhável aplicar uma 3ª demão no caso das cores claras.

A proteção de 3 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).


