
PROTETOR TERRAÇOS
CLIMAS EXTREMOS
 Embeleza e protege os terraços de forma duradoura
 Hidrofugo e anti-UV
 Resiste a agua clorada

INFORMAÇÕES

CARACTERÍSTICAS
 Alta resistência: Maresia, UVA, água clorada, humidade, manchas e gorduras.
 Segurança anti deslize em terraços e bordas de piscina: Conforme PN24

segundo a normativa AFNOR XP P05-011 dentro do respeito das condições de
aplicação.

 Preserva o contato com a madeira e seu aspecto natural mate.
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FORMATOS                              CORES

0,75L 2,5L

USO
• para terraços, solos e placas de madeira.
• sobre todo tipo de madeiras: teca, madeira exótica, pinho.



PREPARAÇÃO
• MADEIRAS BRUTAS: limpar previamente com o Limpador Madeiras V33.
Sobre madeiras duras (Douglas): diluir a 1ª demão ao 10%.
• MADEIRAS NOVAS/OLEOSAS: é preferível deixar envelhecer um pouco a madeira no exterior para que o suporte
esteja desengordurado antes da aplicação do Protetor Terraços de Madeira Climas Extremos V33. Verifica que o solo
esteja completamente desengordurado mediante o «test da gota de água» colocando água sobre o solo em
diferentes lugares. Se a gota fica na superfície, o solo ainda está engordurado e o Protetor terraços não penetrará.
Em este caso desengordura com um desengordurante.

CONSELHOS
Sobre madeira nova ou decapada, tratar se é necessário com o Fundo Universal V33.
• No caso de manchas localizadas, limpar com a ajuda de um desengordurante.
• O aspeto pode variar segundo o tipo de madeira. Realiza uma prova previamente.

APLICAÇÃO

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

PROTETOR TERRAÇOS CLIMAS EXTREMOS
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Condições ideais de aplicação: entre 12° e 25°C em um ambiente seco e evitando as correntes de ar. A madeira deve
estar bruta, limpa e seca.
1. Remover bem com uma vara antes e durante a aplicação.
2. Aplicar abundantemente a primeira demão com um pincel ou rodo de lacar de pelo curto (3 a 5 mm) de maneira
que se impregne bem a madeira. Não retirar o excedente.
3. Deixar secar 4h.
4. Aplicar uma segunda demão também sem retirar o excedente. Cuida que nenhuma fibra fique pegada na madeira.
Elimina as ferramentas sujas em uma bolsa de plástico fechada hermeticamente.

EUH208: Contém benzisotiazolinona e hidroxifenil benzotriazolo. Pode provocar uma reação alérgica. P102: Manter
fora do alcance das crianças. P271: Utilizar somente ao ar livre ou em um ambiente bem ventilado. P501: Eliminar o
conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local). Fechar a lata depois do
seu uso.
Valor limite UE para este produto: (Cat A/i): 140 g/L (2010). Este produto contém max 6g/L COV.
Não armazenar a temperaturas < 0°C.


