
PROTETOR IMPERMEABILIZANTE

MADEIRAS COMPOSITE
 Hidrófugo e Anti UV :
 Alta resistência à intempérie
 Fórmula pronta para o seu uso

INFORMAÇÕES

CARACTERÍSTICAS
• Hidrófugo e anti UV: Alta resistência à intempérie, à abrasão e ao cloro.
• Oleófugo: penetra na superfície para proteger das manchas de gordura, sujeira e 
contaminação.
• Abrilhantador: volta a dar brilho ao suporte como se fosse novo. 
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USO
Protetor impermeabilizante ideal para terraços, decks, cercas, bordas de piscinas e
qualquer superfície de madeira composite.

Produto pronto para usar com base água. Não diluir. Remover bem o produto antes de usar. O suporte deve
estar limpo, seco, sem gordura ou sujeira. Retirar o pó do suporte antes de aplicar o protetor. Se for necessário
utilizar o Limpador Desengordurante Madeira Composite V33. Aplicar o produto abundantemente até impregnar
o poro da madeira com uma escova, um rodo ou um pulverizador. Si se aplica com pistola, será necessário alisar
o excesso do produto com uma paleta para melhorar a penetração e a uniformidade. Deixar secar e proteger da
chuva e da sujeira durante 24h. Verificar o efeito pérola colocando algumas gotas de água na superfície. Se for
necessário, aplicar uma nova demão..

CONSELHO V33
Algumas madeiras composite novas já vem tratadas com um protetor. Deixar a
madeira exposta uns 6 meses à intempérie antes de aplicar o Protetor
Impermeabilizante V33. • Para uma proteção duradoura, evitar a aplicação do
protetor a pleno sol ou com tempo chuvoso.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Não armazenar á temperaturas < 0°C 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 em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local).

APLICAÇÃO


