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EXT

Velatura opaca
Mobiliário de jardim e 

madeiras

DECO PROTECT

Mai-2017   (WP 1803) REFª 4357       ITC Nº: 931

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

RENDIMENTO: Aprox. 12 m²/L (dependendo 

da natureza e porosidade da superfície)

o SECAGEM AO TATO: 2-4 h 

o SECAGEM ENTRE DEMÃOS:  após 4 h 

(Condições de baixas temperaturas e alta 

humidade irá prolongar os tempos de secagem)

0,75L

Exterior

Permite a execução do trabalho num único 

dia

Boa impermeabilização, deixando respirar a 

madeira

Secagem rápida

Repelente de água

Amigo do ambienteSeguro contra animais e plantas

Simples de utilizar e adequado para 

profissionais e bricolage
Fácil de aplicar

o Velatura opaca de base aquosa, microporosa, que protege as

superfícies de madeira no exterior.

o Combina os benefícios da tecnologia à base de água com os

melhores atributos de um revestimento à base de solventes. O

Deco Protect é um protetor de longa duração, para todas as

estações do ano. Ideal para mobiliário de jardim e madeira no

exterior. A secagem rápida assegura duas demãos num dia.

o Contém pigmentos resistentes á luz que protegem contra o

ataque dos raios UV.

o Brilho: Acetinado

o Disponível nas cores: Azul, Verde, Baunilha, Cinzento e 

Branco

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

DENSIDADE: 1,17

CHEIRO: Odor suave

pH: 8

PONTO DE INFLAMAÇÃO: Não 

inflamável

Valor limite da UE para este produto (subcat A/e):

130g/L (2010). Este produto contém no máx. 80g/L

COV

2,5L
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DECO PROTECT

Limpeza de ferramentas

o Remover o máximo possível de produto da trincha. Lavar imediatamente após a utilização 

com água morna e detergente.

Sistema de aplicação

o Trincha

Preparação da superfície

o A superfície deve estar limpa, seca e livre de pó, gordura, brilho ou de qualquer outro

revestimentos tais como tinta e verniz.

o No caso de madeiras já pintadas ou envernizadas, remover todo o revestimento por

lixagem, raspagem ou “queima”, de modo a permitir a penetração do produto.

o Em superfícies já pintadas com uma velatura ainda em bom estado, se desejar fazer uma

manutenção, proceder a uma limpeza da superfície com uma lixa fina sem exercer muita

pressão e aplicar 1 demão de produto.

o Tratar qualquer tipo de bolor ou líquen fazendo uma lavagem com um produto fungicida.

Lixar a madeira natural lisa e para remover qualquer tipo de óleos naturais ou resinas

limpar com diluente.

o Como tratamento preventivo/curativo, aconselhamos a aplicação de um produto de

tratamento contra fungos e insetos xylófagos adequado.

o Evitar a inalação de poeira. Usar uma mascara facial adequada, se lixar a seco.

Aplicação

o Homogeneizar bem antes e durante a utilização do produto.

o Aplicar o produto, sem diluição, cruzando e afagando no sentido do veio da madeira.

o Geralmente uma demão é suficiente, exceto em madeira nova ou rachada onde devem

ser aplicadas duas demãos.

o A cor obtida dependerá da cor e porosidade da madeira e o número de demãos de

produto aplicadas.

o No caso de manutenção, proceda primeiro a uma limpeza da superfície com uma lixa de

grão fino, sem exercer muita pressão e aplique uma demão de produto.
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Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas

consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone

917605736.

Indicações importantes

o Em algumas madeiras tropicais, o tempo de secagem pode ser mais prolongado. Nestes 

casos recomenda-se que seja feito um teste de secagem numa área pequena e/ou lavar a 

superfície com diluente celulósico antes de aplicar o produto.

o Não aplicar o produto a temperaturas abaixo de 10ºC ou quando é eminente chover. 

o A degradação no exterior é maior em áreas sob condições extremas (exposição sul, 

sudoeste, superfícies horizontais e arestas). Nestes casos, recomenda-se revisão e 

manutenção periódica quando se observarem sintomas de degradação.

o Subsequentemente, quando requer uma decoração simples é necessário aplicar uma 

demão em cada 2 a 3 anos.

o A cor final vai depender da cor e porosidade da superfície da madeira.

o Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na 

aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.

o CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS: Armazenar na embalagem 

original entre 5ºC e 35ºC, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da 

luz solar directa.


