
DESTINO
• Aplica-se sobre madeiras exteriores muito expostas: póstigos, janelas, 
persianas, pórticos, cercas,
vigas, casas de jardim.
• Sobre todos os tipos de madeiras europeias e exóticas, antigas ou novas.
• Compatível com todos os protetores antigos.

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.

PROTETOR DA MADEIRA

CLASSIC

APLICAÇÃO
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.

CARACTERISTICAS
• 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.

Aplicação: Pincel, rolo e Pistola

Secagem entre demãos: 6h

Secagem completa: 12h

Rendimento: +/- 12m²/L

Limpeza das ferramentas: AGUARRÁS

• Decoração e proteção contra os raios UV e a intempérie
• Microporoso: deixa respirar a madeira

CONSELHOS
• 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 mezcladas entre si.
• Para conservar uma lata começada, transvasar o produto restante num recipiente
menor e fechar cuidadosamente.
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