
ÓLEO TECA
CLIMAS EXTREMOS
 Aceite mobiliário de Jardin.
 Nutre, protege y embellece todos los muebles de teca y 

maderas exóticas exteriores de manera duradera.

INFORMAÇÕES
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FORMATOS                              CORES

0,75L 2,5L

CARACTERÍSTICAS
Muito rico em óleo de tungue, impermeabiliza a madeira contra a água e a 
humidade.
Enriquecido em ceras, o óleo teca Climas Extremos é muito resistente a manchas 
e gorduras.
Preserva o contato com madeira e sua aparência natural mate.
• Direto em madeiras sujas e cinzentas.
• Alta resistência a UV e água
• Proteção anti-manchas e anti-graxa
• Efeito pérola

USO
Embeleze e proteja o mobiliário de jardim de uma forma durável. Fácil, sem
necessidade de remover o excesso de produto.
Aplicação em todos os tipos de madeira cadeiras, mesas, espreguiçadeiras,
bancos, Jardineiras, baús...) em teca, madeiras exóticas ou pinho.



PREPARAÇÃO

APLICAÇÃO

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

ÓLEO TECA CLIMAS EXTREMOS

MANUTENÇÃO
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Condições ideais de aplicação: entre 12º e 25ºC em um ambiente seco e evitando correntes de ar. A madeira deve
estar bruta, limpa e seca.
• MADEIRA BRUTA OU OLEADA : lixar levemente com papel de lixa fina (grão 240) e retirar o pó.
• MADEIRA ENVERNIZADA OU COM PROTETOR : lixar até conseguir a madeira bruta e retirar o pó.
• MADEIRAS BRUTAS OU ESCURAS : Lavar, deixar secar e aplicar diretamente o óleo.

No início e no final do verão, aplique generosamente uma camada de óleo com uma escova. Deixe penetrar 20
minutos e remova o excesso com a ajuda de um pano.

EUH208 : Contém benzisothiazolinona. 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 em um
centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local). Não deitar os resíduos no esgoto. Fechar bem o
envase depois do uso.
ATENÇÃO: Risco de auto-combustão de têxteis e utensílios impregnados com o produto. A eliminar em recipiente
hermeticamente fechado.

Agitar antes do uso
1- Aplicar a primeira demão com um pincel ou rodo de pelo curto ( 3 a 5 mm) impregnando abundantemente a
madeira.
2- Deixar secar 4h.
3- Aplicar uma segunda demão da mesma maneira. Deixar secar


