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PROTETOR REGENERADOR A ÓLEO TECA

    

Código do produto: M46

Descrição
Produto com grande poder de impregnação que nutre, regenera e protege a madeira da chuva, do sol e da poluição. Mantém o
seu aspeto natural. Contém filtros ultravioleta.

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

Dados Técnicos
Natureza Óleos naturais e óxidos de ferro transparentes

Cor (EN ISO 11664-4) Incolor e Teca

Densidade (NP EN ISO 2811-1) 0,80 - 0,85 Kg./l

Rendimento 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 e 750 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:
Teca envelhecida ou com manchas de óleo, gordura, etc., limpar e desengordurar com Desoxidante Multiusos TITAN.
Limpar  com abundante água doce.  Eliminar  lixando todo plano restante de sujidade,  óleo,  etc.  e  a  camada superficial
acinzentada. A madeira deve estar completamente seca antes de aplicar o Protetor Regenerador do Óleo para Teca.
Deixar secar pelo menos 24 horas antes de transitar ou aplicar uma segunda camada, se necessitar.
Recomenda-se duas camadas na primeira vez. Depois é suficiente uma revisão a cada 3 - 5 meses.

Precauções
Antes  de  utilizar  o  produto  ler  atentamente  as  instruções  da  embalagem.  Para  mais  informação  consultar  a  Ficha  de
Segurança.
Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses
na embalagem original fechada.
Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no
esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar
desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.
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Data de edição: 2019-07
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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