
TIPO DE PRODUTO LOCAL DE APLICAÇÃO SUPORTES

1/2

PROPRIEDADES BENEFÍCIOS

Este documento deixa de ser controlado após ter sido impresso.

INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

Preserva a madeira

INT/EXT

Óleo pigmentado Interior / Exterior Madeiras

LONGA DURAÇÃO
JAN-2012 (WP1312)REFª 4419 ITC Nº: 783

o Bondex Longa Duração é um óleo 

pigmentado, hidrófugo de base aquosa, 

resultante da mistura de diferentes óleos 

naturais, indicado para a manutenção, 

proteção e decoração de todas as madeiras 

exóticas e/ou tratadas em autoclave 

(mobiliário de jardim, bancos, móveis, 

terraços, cercas, decks de piscinas, etc)

o Brilho Acetinado

o Dísponivel em Natural, Teca, Cinzento

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

o RENDIMENTO:

12 m²/L (por demão) variavel segundo o tipo de 

madeira e o estado da superficie

o SECAGEM AO TATO:

30 min (20ºC)

o SECAGEM ENTRE DEMÃOS:

aprox 3 h (20ºC)

o SECAGEM TOTAL:

aprox 24h (a secagem durante o inverno poderá 

ser mais elevada)

2,5L0,75L

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

o DENSIDADE: 0,835 - 0,84 

o SÓLIDOS EM PESO: aprox 31%

o PONTO DE INFLAMAÇÃO: Não inflamável

Excelente resistência ao desgaste

Maior durabilidade

De fácil utilização

Sem cheiro

Hidrófugo e deixa respirar a madeira

Transitável

Resiste aos UV’s

Resistente à água com cloro

Inodoro

5L
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INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

Limpeza de ferramentas

o Água e sabão

Sistema de Aplicação

o Trincha, pincel ou pulverização, sem diluição.

Preparação da Superfície

o 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 ,de modo a permitir a penetração do produto. 

o Para madeiras exóticas novas, recomenda-se a cura da madeira durante 3 a 6 meses.

Aplicação

o Homogeneizar  bem o produto antes de utilizar. Aplicar 2 a 3 demãos de produto até que a madeira esteja 

saturada e no sentido dos veios. O produto excedente deve ser removido ao fim de 30 min com um pano 

macio.

o No caso duma manutenção, aplicar 1 a 2 demãos de produto, dependendo da degradação da madeira.

Indicações importantes

o A humidade da madeira no momento da aplicação deve ser inferior a 15%. 

o A aplicação deve ser feita para temperaturas superiores a 10ºC e uma humidade relativa inferior a 50% . 

o A aplicação do produto deve ser feita ao abrigo do sol. 

o Proteger a madeira da chuva pelo menos 24h após a aplicação.

o A cor final vai depender do tipo/cor da madeira onde é aplicado o produto.

o Este produto é de acabamento sendo incompativel  com a aplicação de vernizes, velaturas, esmaltes.

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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