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Teca é um produto de base solvente, incolor, formulado com óleo
natural de teca, óleos especiais e resina alquídica, resistente à água e
álcool.
Especialmente concebido para a proteção e manutenção de mobiliário
de jardim, em madeiras tropicais e exóticas no interior e no exterior.
Grande poder de penetração. Oferece proteção contra as intempéries. É
repelente de água, permite à madeira recuperar o seu equilíbrio natural
e é de fácil manutenção.
⦁ Brilho: Mate
⦁ Suportes: Madeiras

PROPRIEDADES
⦁ Preserva o aspeto natural da madeira
⦁ Excelente resistência à intempérie
⦁ Boa penetração da madeira
⦁ Repelente de água

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Rendimento: 7-12 m²/L (por demão) (Obs.: depende do tipo de madeira e do estado da superfície)
• Secagem ao tato: aprox. 6-12h
• Secagem repintura: aprox. 24 h
(Obs.: a 23°C e HR 60%)
• Densidade: Aprox. 0,8 kg/L
• Viscosidade: na
• Ponto de inflamação: 62°C, (Pensky Martens)
• Teor de sólidos (em volume): 44,5%
• Teor de sólidos (em peso): 50%
• Cheiro: Forte

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
⦁ De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de poeiras, gorduras e bem secas.
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Limpar a superfície com Diluente Sintético ref. 8003.
⦁ O teor de humidade na madeira durante a aplicação, não deve exceder os 18%.
⦁ No caso de madeiras envelhecidas ou em decomposição devem ser reparadas ou aplainadas até se obter
madeira sã.
⦁ Em madeiras anteriormente pintadas com outros produtos, remover todo o revestimento por lixagem, ou
raspagem,de modo a permitir a penetração do produto. Limpar a superfície com diluente Sintético.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO
⦁ Homogeneizar bem o produto antes e durante a aplicação.

APLICAÇÃO
⦁ Aplicar o produto sem diluição. Remover o excesso com um pano macio e sem pêlos.
⦁ Aplicar 2 demãos do produtos até à saturação do suporte.
⦁ Manutenção: Aplicar 1-2 demãos do produto 1 vez por ano.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO
⦁ Trincha ou pano macio.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS
⦁ Diluente Sintético imediatamente após a aplicação.

INDICAÇÕES IMPORTANTES
⦁ Não aplicar o produto a temperaturas abaixo de 5°C e acima de 35°C e para humidade relativa superior a
80% (baseado numa média diária).
⦁ Garantimos a proteção indicada se o produto for aplicado de acordo com as indicações da Ficha Técnico
Comercial e se o respeito pelo controlo das condições ambientais durante a pintura, for assegurado.
⦁ Os resíduos do produto não devem ser despejados nos esgotos, reservas de água ou no solo. As
embalagens vazias devem ser entregues nos pontos de recolha de resíduos locais.
⦁ Evite aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 5°C ou superior
a 35°C.
⦁ Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de
tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
⦁ CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS: Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C,
em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

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.
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