
DESTINO
• Aplica-se sobre madeiras exteriores muito expostas.
• Compatível com todos os protetores antigos.

PREPARAÇÃO
A madeira a proteger deve estar limpa, seca e sem gordura. Lixar os ângulos e as bordas para
arredondar levemente.
• MADEIRA BRUTA : lixar com papel de lixa para obter uma superfície lisa e polida.
Tratar previamente a madeira com o FUNDO UNIVERSAL V33.
• MADEIRAS ESCURAS (carvalho, castanheiro, lariço, cedro vermelho, abeto douglas, exóticas...):
diluir a primeira demão com um 15% de água e aplicar uma segunda demão sem diluir (evitar
uma aplicação oleosa). Igualmente pode-se aplicar um primário adequado.
• MADEIRAS COM PROTETOR : escovar para eliminar as partículas da película não aderidas à
madeira. Lixar para obter uma superfície lisa e polida.
• MADEIRAS OLEOSAS : aplicar um solvente para desengordurar.

Climas extremos

PROTETOR DE MADEIRA

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 e aplicar em duas capas.
• Para uma aplicação com pistola, diluir com um 10% de água.

CONSELHOS V33
• Não aplicar sobre madeiras tratadas termicamente ou madeiras ácidas.

FERRAMENTAS: Pincel, rolo e pistola

TEMPO DE SECAGEM: 
Entre demaos 6H - Secagem completa 12H

RENDIMENTO: 1L= 12m²

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS: AGUA

• Resistente às variações de temperatura: -40ºC / +60ºC
• Textura anti-gota
• Tonalidades: clássicas

PROTEÇÃO – 10 anos     
• A proteção de 10 anos depende da exposição e das condições climáticas. 
Pode reduzir-se no caso de que as superfícies estejam submetidas à condições climáticas extremas, à uma forte humidade 
ambiental ou no caso de que se produza uma acumulação prolongada de água sobre o suporte (caso dos suportes 
horizontais).
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