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       CC - CUP 137 12.3    
  

 Interior e Exterior

 Deck NutreDeck NutreDeck NutreDeck Nutre     &&&&    ProtegeProtegeProtegeProtege
 029-001X       

DESCRIÇÃO  Óleo de base aquosa que penetra nos decks e estrados para restituir os óleos e resinas  
naturais da madeira que se perderam com o passar do tempo . A sua fórmula ligeiramente 
corada e de baixo odor, realça a cor natural da madeira, protegendo-o contra os agentes 
climatéricos. 

UTILIZAÇÃO  Em pavimentos de madeira de interiores e exteriores, sobre madeira nua ou previamente 
protegida com Deck NutreDeck NutreDeck NutreDeck Nutre     &&&&    ProtegeProtegeProtegeProtege .

PROPRIEDADES  * Restitui os óleos e resinas naturais da madeira
* Protege contra os agentes climatéricos
* Fórmula ligeiramente corada de baixo odor
* Fácil de aplicar

COR(ES)  Pinho Natural, Carvalho Natural, Natural e Cedro Natural.
CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

 DensidadeDensidadeDensidadeDensidade :::: 1.00 + 0.03
ViscosidadeViscosidadeViscosidadeViscosidade :::: 13 – 17s/ISO4/25ºC 
Ponto de InflamaçãoPonto de InflamaçãoPonto de InflamaçãoPonto de Inflamação :::: > 100ºC
COVCOVCOVCOV ''''ssss:::: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/f): 130 g/l (2010). Este produto 
contém no máx. 129 g/l COV.

PREPARAÇÃO 
DO SUBSTRATO

  Garantir que a madeira usada foi previamente tratada ou vendida especificamente para uso  
em decks.
Remover toda a sujidade, poeiras e manchas com uma escova adequada. Em zonas afectadas 
por algas ou fungos recomenda-se o uso da Solução AntiSolução AntiSolução AntiSolução Anti ----Musgos e AlgasMusgos e AlgasMusgos e AlgasMusgos e Algas . 
Em decks acizentados ou desgastadados aplicar o  Restaurador DeckRestaurador DeckRestaurador DeckRestaurador Deck     &&&&    JardimJardimJardimJardim . 
Este produto é apenas adequado para usar em madeira virgem ou anteriormente protegida  
com Deck NutreDeck NutreDeck NutreDeck Nutre     &&&&    ProtegeProtegeProtegeProtege .

APLICAÇÃO  FerramentasFerramentasFerramentasFerramentas :::: Trincha ou Pistola
Diluição e Nº de DemãosDiluição e Nº de DemãosDiluição e Nº de DemãosDiluição e Nº de Demãos :::: 1 a 2 demãos tal e qual o produto é fornecido 
Tempo de SecagemTempo de SecagemTempo de SecagemTempo de Secagem::::    até 6 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 
20ºC.
Lavagem da ferramentaLavagem da ferramentaLavagem da ferramentaLavagem da ferramenta :::: com água.

RENDIMENTO  16 m
2

/l/demão. O rendimento é variável dependendo do método de aplicação e da condição  
e natureza da madeira

PRODUTOS PARA
ACABAMENTO

 

FORMATO(S)  2,5L e 5L.
PERÍODO ACONSELHADO                                                                     
DE ARMAZENAGEM

 24 meses.

OUTRAS INFORMAÇÕES  * Agitar bem a embalagem antes e durante a sua utilização . 
* Aplicar uniformemente ao longo do veio da madeira . 
* No caso de aplicação à pistola, proteger adequadamente as áreas que não vão ser pintadas . 

* Em caso de salpicos, a superfície deve ser limpa imediatamente (enquanto ainda estiver 
húmida) com água e detergente. 
* Não aplicar a temperaturas abaixo dos 5ºC e em condições de humidade elevada ou quando 



se prevê que chova antes do produto estar seco .
* Este produto pode também ser aplicado sobre outras superfícies de madeira como portas , 
janelas e outro tipo de mobiliário, no interior e exterior.

ESQUEMA(S) DE PINTURA
 
PROPORÇÕES               
CATALIZAÇÃO

 

PRECAUÇÕES DE 
SEGURANÇA

 

GARANTIAS  
NOTA   
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