TITANXYL PROTEÇÃO TOTAL ULTRA
Interior - Exterior

Código do produto: 04S

Descrição
Protetor pronto a usar de base solvente para madeira nova e usada, não enterrada ou submersa em água. Protege a para
madeira contra fungos destruidores da madeira, putrefação e azulado, térmitas e insetos. N.º registo: 16-80-08169.

Campos de Aplicação
Para aplicações de uso doméstico e profissional, como por exemplo em janelas, portas exteriores, revestimentos, beirais,
cercas, garagens, etc...

Dados Técnicos
Cor (EN ISO 11664-4)

Incolor

Densidade (NP EN ISO 2811-1)

0,80 Kg/l

Rendimento (UNE 48282)

200ml / m2

Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

2 horas

Repintura 23ºC 60% HR (UNE 48283)

24 horas

Métodos de Aplicação

Público em geral. Aplicar com pincel o produto sem diluir na madeira a
tratar. Pessoal especializado: Aplicar o produto na madeira a tratar
mediante imersão prolongada, trincha, rolo ou pulverização.

Limpeza de Utensílios

Aguarrás Mineral

Condições de Aplicação, HR<80%

+10 ºC - +30 ºC

Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)

57,5 ºC

Apresentação

4l ( apenas uso profissional), 750 ml

Composição

3-iodo-2-propinilbutil carbamato (IPBC): 0.75%, Propiconazol: 0.24%,
Permetrina: 0.25%, Nafta fração pesada, Solvente e Excipientes c.s.p.
100%

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

Certificados
Cumpre a norma EN 118: Determinación de la eficacia preventiva contra termitas del género Reticulitermes, junto con los
ensayos de envejecimiento por evaporación según EN 73 y por deslavado según EN84.
Cumpre a norma EN 46: Determinación de la eficacia preventiva contra larvas recién nacidas de Hylotrupes bajulus, junto
con pruebas de envejecimiento por evaporación según EN 73 y por deslavado según EN84.
Cumpre a norma EN 113: Determinación del umbral de la eficacia contra hongos basidiomicetos xilófagos, junto con los
ensayos de envejecimiento por evaporación según EN 73 y por deslavado según EN84.
Cumpre a norma EN 152: Determinación de la eficacia preventiva de un tratamiento de protección de la madera elaborado
contra el azulado
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Modo de utilização
RECOMENDAÇÕES GERAIS:
O produto está pronto a usar e não se deve diluir. Agitar bem antes de usar. Fechar o recipiente hermeticamente depois de
usar. Antes de aplicar o Titanxyl Protetor Total Ultra, proteger os materiais plásticos.
As madeiras a tratar devem estar limpas, secas e isentas de qualquer podridão no momento do tratamento e isentas de
qualquer camada de verniz ou tinta para facilitar a penetração de Titanxyl Protetor Total Ultra.
O conteúdo da humidade da madeira não deve ultrapassar os 12% em madeira dura e os 15% em madeira branda.
Cobrir o pavimento com plástico quando realizar aplicações no exterior.
Não aplicar o produto em locais próximo de águas superficiais, por exemplo uma ponte sobre um lago.
Madeira pintada ou envernizada: eliminar por completo com Decapante Plus Titan as camadas existentes e proceder
como nas superfícies não preparadas, limpar previamente a fundo com solvente os restos de Decapante.
SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:
Aplicar diretamente 1 ou 2 camadas consecutivas de Titanxyl Protetor Total Ultra. Terminar com Titanxyl Lasur Cor,
verniz ou tinta adequada.
Madeira velha não envernizada: é imprescindível eliminar totalmente a superfície ressequida e acinzentada, lixando ou
raspando a fundo até deixar a descoberto a madeira em bom estado. Em seguida tratar como madeira não preparadas.
Madeira resinosas e tropical: podem impedir a secagem. Lavar a fundo com Diluente Titan Yate para eliminar a resina.
Aplicar uma primeira camada numa superfície reduzida e observar. Se a exsudação de resina persistir, consultar o
departamento técnico, senão terminar com o Titanxyl Lasur Cor, verniz ou tinta adequada.

Precauções
Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de
Segurança.
Prazo de segurança: 12 horas. Tempo nunca inferior ao tempo de secagem do produto.

Data de edição: 2016-09
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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