TITANXYL TECA GEL

Código do produto: 04R

Descrição
Composto à base de óleos naturais que impregnam e protegem a Teca. Apresenta-se em forma de gel para facilitar a sua
aplicação. Não pinga nem salpica. Contém filtros ultravioletas. O pigmento retarda o envelhecimento da madeira no exterior.

Campos de Aplicação
Para a proteção e restauração da madeira de Teca exposta à intempérie. Indicado especialmente para móveis de jardim,
estrados de piscinas, pérgulas, vedações, etc.
Não afeta as juntas de borracha das coberturas das embarcações.

Dados Técnicos
Cor (EN ISO 11664-4)

Incolor e Teca mel

Densidade (NP EN ISO 2811-1)

0,82 - 0,86 Kg/l

Rendimento (UNE 48282)

30 - 40 m2/l

Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

2 - 3 horas

Repintura 23ºC 60% HR (UNE 48283)

24 horas

Métodos de Aplicação

Esponja

Limpeza de Utensílios

Solvente Sem Cheiro ou Aguarrás Titan

Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)

28 - 29 %

Apresentação

750ml.

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:
Em teca envelhecida ou com manchas de óleo, gordura, etc., limpar e desengordurar com Desoxidante Titan Yate. Limpar
com abundante água doce. Eliminar lixando a camada superficial acinzentada e toda a restante sujidade, óleo, etc.
A madeira deve estar completamente seca antes de aplicar Titanxyl Tecagel. Aplicar com a esponja fornecida com a
embalagem. Também se pode utilizar uma camurça. Deve estender-se bem o produto em camada fina, esperar 5 minutos e
retirar as sobras de óleo com um pano limpo. Se as madeiras são muito porosas, aplicar uma segunda camada.
Não aplicar em excesso, já que ao aumentar o tempo de secagem provocar-se-á retenção de sujidade.
Deixar secar pelo menos 24 horas antes de transitar ou aplicar uma segunda camada, se necessário.
Recomenda-se 2 camadas da primeira vez, depois é suficiente uma passagem cada 3 – 5 meses.

Precauções
Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de
Segurança.
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