
PREPARAÇÃO
A madeira não deve ter nenhum acabamento, deve estar limpa e seca.
• Madeira envernizada ou pintada: Decapar com o Decapante especial para madeira V33.
• Madeira encerada: Remover as demãos de cera com desencerador. Lixar e aspirar o pó.
• Madeira com protetor: Lixar para chegar à madeira em bruto.

TRATAMENTO INSETICIDA

MADEIRAS INTERIORES

APLICAÇÃO
• Aplicação em madeira já atacada :
1 – Eliminar as zonas quebradiças usando uma escova de aço ou substituir as zonas mais danificadas.
2 – Aplicar abundantemente 3 demãos pincelando (com pincel) ou por pulverização (pistola de baixa pressão) em toda a 
superfície da madeira sem esquecer os entalhes e as montagens.
• Aplicação em madeira sã: Aplicar abundantemente 2 demãos pincelando (com pincel) ou por pulverização (pistola de 
baixa pressão) em toda a superfície da madeira sem esquecer os entalhes e as montagens. 
• Temperaturas ideais de aplicação entre 12 e 25 ° C. 
• Produto de uso profissional para aplicação em madeiras, por pincelagem ou pulverização. 
• Retire o máximo possível de produto das ferramentas após o uso. Não descarte os resíduos da lavagem 
(águas/solventes) na pia, vasos sanitários, esgotos, lixeiras, etc. a fim de evitar a sua libertação para o meio ambiente.

Ferramentas: pincel e pistola 
baixa Pressão
Tempo de secagem: 
Entre 2 demãos 1H
Secagem completa 48H
Rendimiento:
Madeira sã: 5m2/L
Madeira atacada: 3m2/L
Limpeza : Aguarrás

Ideal para todos os tipos de madeira atacadas ou sãs no interior ou
fora da casa

CARACTERÍSTICAS 
Nova geração de Tratamento de AÇÃO contra insetos que IMPEDE reinfestação
mantendo-se activo no interior da madeira.
• Elimina os INSETOS XILÓFAGOS e as respectivas larvas.
• Aconselhavel para a preparação da madeira antes dos acabamentos V33: protetores decorativos da madeira, tintas, 
vernizes, primários...

USO
• Para todos os tipos de madeiras
• Aconselhavel para moveis encerados, envernizados...
• Não dana AS MADEIRAS NOBRES
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CONSELHOS
• É aconselhável tratar a sua madeira preventivamente.
• Assim, pode proteger a madeira contra os insetos e, se estiver em uma área infestada, dos termitas.
ATENÇÃO: esse produto pode gerar vapores que podem inflamar-se facilmente em ambientes fechados e na presença de faíscas o de
qualquer fonte de inflamáveis.
Prazo de validade: 50 meses. Titular da autorização : V33 La Muyre 39210 Domblans França . Telefone : 03 84 35 00 33.
Autorização de colocação no mercado në : PT / DGAV ARMPB08 – 30/2020.


