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COMO APLICAR
PROTETOR DE MADEIRA
PREPARAR A SUPERFÍCIE
A preparação da superfície a ser pintada é uma ação
importante para o resultado final que se pretende obter.
Deve-se evitar a aplicação do revestimento protetor sobre
a madeira danificada, ou com veios pouco marcados. Para
aplicar corretamente o protetor da madeira, esta deve estar
lisa e limpa. Sugerimos isolar o local onde o trabalho será
realizado.

Madeiras Pintadas ou Envernizadas
1) O ideal é tratar a madeira em estado
natural sem pinturas nem tratamentos. Se
tiver restos de pintura ou verniz, remova
essas substâncias com um decapante
químico ou com uma pistola de calor;

2) Em seguida, lixe a madeira para
que fique bem preparada para receber
o tratamento protetor. Efetue várias
passagens com uma lixadora de
banda ou uma lixa de desbaste. Lixar
cuidadosamente a superfície a tratar,
para que a madeira absorva o protetor de
forma uniforme;
3) Se a madeira tiver zonas escurecidas (devido à infiltração
de água) pode utilizar um aclarador nas zonas afetadas;
4) Se a madeira estiver danificada deve aplicar um
endurecedor para reforçar a madeira e melhorar a
aderência;

5) Em zonas mais danificadas e com
grandes fissuras, deve remendá-las
aplicando um betume para madeira,
seguindo as indicações do fabricante.
Depois de concluído deve lixar levemente
a zona e retirar o pó.
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Madeira em Bruto:
1) Lixar com uma lixa fina;
2) Retirar o pó.
Madeira com Protetor:
No caso de se tratar de uma pequena manutenção deve
limpar, lixar e retirar o pó cuidadosamente. Se a madeira
estiver danificada, deve utilizar um decapante como no
procedimento do ponto 5 (madeira pintada ou envernizada).
A madeira exótica dispensa a decapagem, sendo indicado
lixar com suavidade. Depois aplique um líquido de limpeza se
esta estiver suja e proteja-a com óleo de teca.

MODO DE APLICAÇÃO
O protetor para madeiras irá decorar e proteger a madeira
das intempéries, insetos, bolor e do seu azulamento.

1) Mexer bem, envolvendo o produto antes de começar;
2) Faça uma experiência sobre uma pequena área que
seja pouco visível, assegurando que o resultado de cor é
o desejado.

3) Aplicar cuidadosamente o protetor de
madeira com um pincel, rolo ou pistola
no sentido dos veios, para que a madeira
aceite o produto com mais facilidade;

4) Após o tempo de secagem indicado na
embalagem, aplique a 2ª demão.

4) As madeiras novas com grande exposição ao sol
ou intempéries, e também as madeiras de cor clara,
necessitam de uma 3ª demão para que o resultado seja
mais duradouro.
APLICAÇÃO

EXTERIOR | INTERIOR

RENDIMENTO

SECAGEM

m2/L
12 - 16 m2/L e demão

Superficial | 2ª Demão 3h

Informação meramente indicativa e não dispensa a leitura da ficha técnica do produto.

VANTAGENS
• Protetor para madeira de base aquosa;
• Indicado para todo o tipo de madeiras;
• Aplicável no exterior e interior;
• Pode ser utilizado para repintar superfícies;
• Resistente à humidade e intempéries (7 anos de proteção do sol);
• Manutenção fácil, sem lixar previamente;
• Resistente a fungos e bolores;
• Excelente aderência;
• Fácil aplicação;
• Secagem rápida;
• Sem cheiro.

DICAS
• Utilizar pincéis largos para superfícies planas de forma a
facilitar a aplicação e apresentar um aspeto regular;
• Utilizar rolo nas superfícies planas e de maior dimensão;
• A manutenção de um protetor exterior deve realizar-se
todos os anos ou de 2 em 2 anos, dependendo do grau de
exposição da madeira.

