ÓLEO DE TECA

Código do produto: 07B

Descrição
Composição a base de óleos naturais, que impregnam e protegem a Teca.
Contém filtros ultravioletas. Baixo odor.

Campos de Aplicação
Para a proteção e restauração da madeira de Teca à intempérie.

Dados Técnicos
Cor (EN ISO 11664-4)

Incolor e Teca

Densidade (NP EN ISO 2811-1)

0,80 -0,85 Kg/l

Rendimento (UNE 48282)

10 - 18 m2/l

Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

2 - 4 horas

Repintura 23ºC 60% HR (UNE 48283)

24 horas

Métodos de Aplicação

Trincha ou Boneca

Limpeza de Utensílios

Solvente Sem Cheiro ou Aguarrás Mineral

Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)

27 - 28 %

Apresentação

4 l, 750ml e 375ml.

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:
Teca envelhecida ou com manchas de óleo, gordura, etc., limpar e desengordurar com Desoxidante TITAN Yate. Limpar com
abundante água doce.
Eliminar lixando no sentido dos veios a restante sujidade, óleo, etc., e a camada superficial acinzentada. A madeira deve estar
completamente seca antes de aplicar o Óleo para Teca.
Deixar secar pelo menos 24 horas antes de transitar ou aplicar uma segunda camada, se necessário.
Recomenda-se duas camadas na primeira vez. Depois é suficiente uma passagem em 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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