
PROTETOR TERRAÇOS DE 
MADEIRA « CLASSIC »
Preserva prolongadamente todas as madeiras brancas ou 
exóticas dos terraços e varandas contra a intempérie e as 
agressões diárias.
•Alta resistência à água com cloro e aos UV.
•Proteção contra as manchas e as gorduras

INFORMAÇÕES

CARACTERÍSTICAS
 Rico em resinas alquídicas uretanas especiais "ambiente marinho" e anti U.V. 

para proteger da água, do sol, das manchas e das gorduras.
 Microporoso: deixa respirar a madeira.
 Aplicação e conservação sem esforço.
 Preserva o aspecto natural da madeira.
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FORMATOS                              CORES

1L 2,5L

USO
• Ideal para soalhos e estrados ripados em teca, madeira exótica ou pinho,
sujeitos às agressões externas (humidade, UV, água com cloro…): terraços de
chalés ou de casa à beira-mar, contorno de piscina…
• Compatível com as madeiras tratadas em autoclave



PREPARAÇÃO
A madeira deve estar bruta e seca.
• Madeira bruta: Lixar ligeiramente e retirar o pó.
• Madeira antiga: Efetuar previamente uma limpeza com o Limpador Madeira V33.

APLICAÇÃO

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

PROTETOR TERRAÇOS DE MADEIRA
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Aspeto embranquecido que desaparece após secagem.
Agitar bem antes de usar.
• Primeira aplicação: Impregnar a madeira em abundância, aplicando a primeira demão de protetor com trincha ou
rolo.
• 15 minutos depois, aplicar uma segunda demão sem esperar que a primeira seque (húmido sobre húmido). O
terraço está protegido quando a madeira não absorve mais o protetor.
• Limpar o excedente com um pano não felpudo e deixar secar 24 a 48H.
• Conservação: Nas zonas usadas, aplicar 1 a 2 demãos de protetor. As emendas são invisíveis.

ATENÇÃO EUH208: Contém Os ácidos gordos 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 da UE para este produto (subcat. A/i) : 500 g/l (2010). Este produto contém no máx. 420 g/l COV..


