
USO
Óleo para mobiliário de jardim permite-lhe fazer a manutenção e proteger
o seu mobiliário de jardim em madeira não envernizada nem encerada. Evita que
a madeira fique com um tom acinzentado e protege-a contra as intempéries.
Aplica-se a todas as madeiras europeias e exóticas não tratadas com exceção do
lariço, o cedro vermelho, o iroko, wenge e o abeto douglas, que são madeiras 
pouco
impregnáveis.

PREPARACIÓN DE LAS MADERAS
A superficie deve estar limpa, em bom estado e seca. 
Madeiras antigas : Lixe suavemente e elimine o pó antes de aplicar o óleo.
Madeiras envernizadas ou com velatura : Deixe a madeira completamente em bruto decapando com o Decapante para 
madeiras.
Enxague, deixe secar, lixe e elimine o pó.

APLICAÇÃO
•Condições ideais de aplicação: entre 12ºC e 25ºC em ambiente seco. Agitar bem antes de usar. Aplicar 
abundantemente e de forma uniforme segurando o spray a uns 20 cm da superfície. Aplicar por zonas pequenas. 
Repartir o óleo com pincel. Deixe secar 6 horas e aplique uma segunda camada.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS Com água.

CONSELHOS
•No início da estação, aplique duas demão e, no fim da estação, uma demão antes de aguardar o mobiliário para o 
inverno. Assim que a madeira começar a ficar sem brilho, aplique uma demão de manutenção. Não aplique qualquer 
verniz, velatura ou tinta sobre Óleo para mobiliário de jardim. Remova o máximo possível de oleo 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.

ÓLEO PARA MOBILIÁRIO
DE JARDIM

 Anti manchas e anti gorduras
 Renova e protege a madeira
 Impermeabilizante
 ANTIMANCHAS E ANTIGORDURAS
 IMPERMEABILIZANTE
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