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1. Descrição Oleo especial formulado à base de resinas alquidicas em base solvente, para cuidar e renovar madeiras exoticas. Formula 
reforçada com filtro solar. 

2. Utilização  Para embelezamento, protecção e consevação de madeiras exoticas (ex Teca, Iroko), no interior e exterior. 

3. Propriedades  Preserva o aspecto natural da madeira  

 Excelente resistência à intemperie  

 Boa penetração da madeira 
 Repelente de água  

4. Características  

 

- Cor: incolor 

- Densidade 0,9 ± 0,01  

- Viscosidade: >62 s Iso copo 6 (23ºC) 

- Sólidos em peso: 51% 

- Ponto de inflamação: 62ºC 

5. Preparação da 
superfície 

De um modo geral, as superficies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. No caso de 
madeiras já pintadas ou envernizadas, remover todo o revestimento por lixagem, raspagem ou “ queima”, de modo a 
permitir a penetração do Oleo.  

6. Aplicação Mexer bem antes de utilizar. Aplicar 2 a 3 demãos de Oleo de Teca até que a madeira esteja saturada. O Oleo excedente 
deve ser removido ao fim de 15 a 30 min com um pano suave. 

Proceder a uma manutenção anual, aplicando 1 a 2 demãos de produto, dependendo da degradação da madeira. 

7. Sistema de 
aplicação 

 Trincha sem diluição.  

8. Rendimento 20-24 m²/L (por demão)(variavel segundo o tipo de madeira e o estado da superficie) 

9. Secagem  Ao tacto: aprox 4 h (a 23ºC)  

 Entre demãos: aprox 24h (a 20ºC) 

 Endurecimento total : aprox 48h 

10. Limpeza Diluente sintético 

11. Indicações 
Importantes 

 A humidade da madeira no momento da aplicação deve ser inferior a 18%.  
 A aplicação deve ser feita para temperaturas superiores a 5ºC e uma humidade inferior a 80% .  

Nota: As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvida consulte o nosso Serviço a 
Clientes 808 502 000 ou o serviço de Atendimeno Permanente das 8h às 20h através do telefone 91 760 5736.  
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