
CAMPOS DE APLICAÇÃO
Tratamento final e manutenção ordinária de 
pavimentos em madeira tratados com Ultracoat Oil. 
Pequenas reparações de ligeiros aranhões em novas 
pavimentações em madeira devidos às operações de 
assentamento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ultracoat Oil Care é um óleo natural secativo 
em dispersão aquosa, isento de solventes, para 
o tratamento final e a manutenção ordinária de 
pavimentações em madeira.

Ultracoat Oil Care utilizado para a manutenção 
ordinária permite manter o aspecto original do 
pavimento em madeira como se tivesse sido acabado 
de aplicar.

Ultracoat Oil Care confere ao pavimento em madeira 
um aspecto opaco.

AVISOS IMPORTANTES
•  Não utilizar Ultracoat Oil Care com temperaturas 

inferiores a +10ºC.

•  Não utilizar no exterior.

•  Utilizar ferramentas e recipientes limpos.

•  As condições ambientais e a humidade da madeira 
no momento do assentamento devem estar conforme 
previsto nas normas vigentes.

•  Não repor nas embalagens eventuais sobras do 
produto.

•  Não utilizar Ultracoat Oil Care para a manutenção  
de pavimentos em madeira tratados com óleo  
que apresentam uma superfície opaca ou  
cinzenta. Nestes casos aplicar preventivamente 
Ultracoat Oil.

MODO DE APLICAÇÃO
Preparação dos suportes
Tratamento final de pavimentos em madeira após a 
aplicação de Ultracoat Oil.
As superfícies em madeira tratadas preventivamente 
com Ultracoat Oil devem apresentar-se limpas, 
enxutas e isentas de pó.

Manutenção ordinária de pavimentos  
em madeira tratados com óleo
As superfícies em madeira tratadas com óleo devem 
apresentar-se limpas, enxutas e isentas de pó.
Eventuais irregularidades ou rugosidades da superfície 
podem ser eliminadas passando a escova equipada 
com Ultracoat Pad preto ou com uma ligeira lixagem. 
Neste caso, se a camada de primário com Ultracoat Oil 
não for mais uniforme em toda a superfície, proceder 
à aplicação de uma nova demão do mesmo com 
Ultracoat Roller Plus ou Ultracoat Steel Spatola. 
Após a aplicação do produto, e de qualquer modo 
dentro de 60 minutos, remover os excessos de óleo 
com um trapo de algodão, com auxílio de uma escova 
equipada com Ultracoat Pad branco.

Resina de óleos 
naturais secativos 
em dispersão aquosa 
para o acabamento de 
pavimentos em madeira 
tratados com óleo
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Aplicação
Após 16 horas da aplicação de Ultracoat 
Oil (quando efetuada), passar sobre a 
superfície a escova equipada com Ultracoat 
Pad preto. Aplicar de seguida Ultracoat Oil 
Care em duas demãos intervaladas cerca 
de 30 minutos, com escova equipada com 
Ultracoat Pad branco e pano de algodão.

Limpeza
A limpeza das ferramentas e dos vestígios  
de Ultracoat Oil Care pode ser feita com 
água enquanto o produto está fresco.

CONSUMO
Pavimentos absorventes: cerca de 15 g/m².

EMBALAGENS
Latas de 5 l.

ARMAZENAGEM
24 meses nas embalagens originais 
conservadas em ambientes secos.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA 
A PREPARAÇÃO E A COLOCAÇÃO EM 
EXERCÍCIO
Ultracoat Oil Care não é perigoso segundo 
as normas atuais para a classificação dos 
preparados. Recomenda-se de usar luvas e 
óculos de proteção e tomar as precauções 
habituais no manuseamento de produtos 
químicos.
Materiais como farrapos de limpeza, 
trapos de papel e vestuários de trabalho, 
contaminados com o produto podem auto-

inflamar-se após algumas horas. De modo 
a evitar qualquer risco de incêndio, todos 
os materiais contaminados devem ser 
conservados em recipientes metálicos com 
fecho hermético.
Os materiais contaminados devem ser 
armazenados no exterior das instalações 
produtivas.
Para obter informações adicionais e 
completas sobre a utilização segura do 
produto, aconselha-se consultar a versão 
mais recente da Ficha de Segurança.

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

ADVERTÊNCIA
As informações e prescrições acima descritas, 
embora correspondendo à nossa melhor 
experiência, devem considerar-se, em todos 
os casos, como puramente indicativas e 
devem ser confirmadas por aplicações práticas 
exaustivas; portanto, antes de aplicar o produto, 
quem tencione dele fazer uso é obrigado 
a determinar se este é ou não adequado à 
utilização prevista, assumindo todavia toda a 
responsabilidade que possa advir do seu uso.

Consultar sempre a versão atualizada  
da ficha técnica, disponível no nosso site 
www.mapei.com
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Consistência: fluida 

Cor: esbranquiçado

Massa volúmica (g/cm³): 1,0

DADOS APLICATIVOS (a +23ºC - 50% H.R.)

Tempo de secagem: 30-60 minutos

Pedonabilidade: 1 hora

Colocação em exercício: 3 dias

As referências relativas a este 
produto estão disponíveis a  
pedido e no site da Mapei  

www.mapei.pt ou www.mapei.com
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