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INT/EXT

Velatura aquosa
Decks e escadas de 

madeira

DECK PROTECT

Set-2016 (WP 1723) REFª 4358    ITC Nº: 933

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

RENDIMENTO: Aprox. 12 m²/L 

(dependendo da natureza e porosidade da 

superfície)

o SECAGEM AO TATO: 1 a 2 h 

o SECAGEM ENTRE DEMÃOS: 4 h 

(Os tempos de secagem podem aumentar 

em condições adversas)

0,75L

Interior/Exterior

2,5L

Renova superfícies envelhecidas

Evita o desgaste provocado por fricção

Cria uma barreira protetora aumentando a 

durabilidade

Repara imperfeições

Resistente à abrasão

Hidrófugo e impermeabilizante

Repintura no mesmo diaSecagem rápida

Protege contra fungosProteção fungicida

o Velatura enriquecida com cera que lhe confere

repelência á água com uma demão, é de

secagem rápida, longa durabilidade e ajuda a

resistir a fissuras, a descascamento e perda de

brilho. Com uma demão adicional de cor,

protege contra o bolor e o crescimento de

fungos.

o Aplicação em pavimentos e decks, novos ou

envelhecidos

o Brilho: Mate

o Disponível nas cores: Cedro, Carvalho e Teca

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

ASPETO: Líquido

CHEIRO: Odor fraco

DENSIDADE: 1,01

pH: 8

Flash Point: Não inflamável

Valor limite da UE para este produto (subcat

A/e): 130g/L (2010). Este produto contém no máx.

10 g/L COV.
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Set-2016 (WP 1723) REFª 4358    ITC Nº: 933

DECK 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 Madeira nova ou exposta deve ser tratada com Xylophene SOR 2 Refª 1075 para um

tratamento preventivo e/ou curativo contra fungos e insectos.

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

lixagem, decapagem, 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 Cabeças de pregos ou parafusos de carpintaria devem ser rebaixados abaixo da

superfície e preenchidos com um betume de madeira adequado.

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

Aplicação

o Homogeneizar bem o produto antes de utilizar. 

o Aplicar uniformemente o produto, sem diluição, cruzando e afagando no sentido do veio 

da madeira. Lixar entre demãos com uma lixa de 220. 

o No interior deverá aplicar 2 demãos e no exterior 2 a 3 demãos.

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

de grão fino, sem exercer muita pressão e aplique uma demão de produto. 

Indicações importantes

o Todas as cores podem ser misturadas entre si, possibilitando assim a obtenção de tons 

intermédios. 

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.
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DECK PROTECT

Set-2016 (WP 1723) REFª 4358    ITC Nº: 933

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 Não aplicar o produto a temperaturas abaixo de 10ºC e acima de 35ºC e para humidade

relativa superior a 80% (baseado numa média diária). O teor de humidade na superfície

deverá ser no máximo de 15% ou 18% (madeiras exóticas)

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

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

periódica quando se observarem sintomas de degradação.

o O produto pode desencadear uma reação alérgica.

o Se for necessário um conselho médico, tenha o recipiente do produto ou o rótulo à mão.

o Mantenha fora do alcance de crianças

o Eliminar o conteúdo / recipiente num local de eliminação de resíduos de acordo com as

regulamentações locais / nacionais.

o Assegurar uma boa ventilação durante a aplicação e secagem.

o Não entrar em contato com os olhos, a pele ou roupas.

o SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água

por alguns minutos. Remova as lentes de contato, se presentes e fáceis de retirar.

Continue a enxaguar.

o SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com água. Não use

solvente.

o EM CASO DE INGESTÃO: Contate o CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou

um médico se se sentir indisposto.

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 direta.


