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Insecticida e fungicida para madeiras 

Interior / Exterior 
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1. Descrição Produto formulado com base em resinas alquidicas e agentes fungicidas e insecticidas. 

2. Utilização  É um produto destinado ao tratamento preventivo e curativo da madeira de construção e mobiliário, contra insectos 
xilófagos e térmitas. 

3. Propriedades  Não altera a cor ou o aspecto natural da madeira  

 Compatível com os outros produtos sintéticos de impregnação e acabamento de madeiras ( velaturas, vernizes, esmaltes, 
etc) 

4. Características  

 

- Densidade: 0,79 ±0,01 

- Ponto de inflamação: >38ºC 

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 Xylophene. 

6. Aplicação No caso de madeiras novas, aplicar generosamente o produto em 2 demãos, em todas as faces das peças das madeiras ( quer 
seja móveis ou soalhos). No caso de madeiras já atacadas, aplicar 2 a 3 demãos em todas as superficies já afectadas. Sempre 
que possivel, injectar profundamente o produto nos elementos de grande secção, insistindo nas fendas e entalhes. Para as 
zonas de mais dificil acesso, utilizar ( eventualmente ) um pulverizador. 

7. Sistema de 
Aplicação 

 Trincha ou pincel sem diluição  
 Injector  

8. Rendimento 
 Tratamento preventivo : 5 m

2
/l  

 Tratamento curativo : 3 m
2
/l ( este valor depende da superficie e do grau de ataque) 

9. Secagem  Ao tacto: 1h (a 20ºC)  

 Para repintura: 12h 

 Para utilização: 48h (a 20ºC) 

10. Limpeza Diluente sintético 

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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