RESTAURADOR TITANLUX
Para móveis e madeiras nobres. Interior

Código do produto: 04A

Descrição
O Restaurador Titanlux é especial para restaurar madeira, eliminando as imperfeições produzidas por desgastes e riscos,
devolvendo-lhes o aspeto uniforme original. Inodoro. Fácil de aplicar.

Campos de Aplicação
Indicado para a manutenção de móveis e todo o tipo de superfícies de madeira envernizada; portas, tetos falsos, armários,
rodapés, etc.

Dados Técnicos
Natureza

Óleo Mineral

Cor (EN ISO 11664-4)

Claro, médio e escuro

Densidade (NP EN ISO 2811-1)

0, 84 - 0,86 kg /l

Métodos de Aplicação

Boneca ou pincel

Limpeza de Utensílios

Aguarrás Mineral

Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)

>100 ºC

Apresentação

100 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na
secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização
RECOMENDAÇÕES GERAIS:
Agitar bem a embalagem.
Manutenção: em zonas desgastadas ou com pouco brilho impregnar um pano e repartir adequadamente esfregando a
superfície de forma uniforme. Decorridos uns minutos passar um pano suave para retirar o excesso e obter o acabamento
desejado
Reparação de defeitos: impregnar um pincel e estender suavemente uma fina película na zona a tratar. Deixar penetrar uns
minutos e secar com um pano suave; se necessário, repetir a aplicação. Se o resto da superfície se encontrar sem brilho
proceder como se indica na manutenção.
Conforme a absorção da madeira, nas zonas desgastadas, a mesma cor do Restaurador pode resultar num tom mais ou menos
intenso,pelo que se deve regular a quantidade depositada ou mudar de tom.

Precauções
Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de
Segurança.
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Data de edição: 2016-03
Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição.
Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou
a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.
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