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 Interior e Exterior

 Deck UltraDeck UltraDeck UltraDeck Ultra ----DecorDecorDecorDecor
 029-002X   029-003X    

DESCRIÇÃO  Deck UltraDeck UltraDeck UltraDeck Ultra ----DecorDecorDecorDecor  é um acabamento decorativo que transforma os decks com tons 
modernos e decorativos. A sua película de alta-resistência ao desgaste é especialmente 
formulada com micro-partículas que ajudam a tornar os decks mais seguros do que as  
madeiras não tratadas. 

UTILIZAÇÃO  Em pavimentos de madeira de interiores e exteriores, sobre madeira nua ou previamente 
protegida com Deck UltraDeck UltraDeck UltraDeck Ultra ----DecorDecorDecorDecor .... Em caso de decks previamente tratados com Deck NutreDeck NutreDeck NutreDeck Nutre     &&&&    
ProtegeProtegeProtegeProtege  deverá aguardar-se, pelo menos 6 meses, antes de proceder à aplicação com este 
produto.

PROPRIEDADES  * Transforma os decks com tons modernos e decorativos , renovando madeira antiga e 
desgastada
* Acabamento de alta resistência ao desgaste
* Fórmula com micro-partículas anti-derrapantes para decks mais seguros
* Fácil de Aplicar

COR(ES)  Carvalho, Teca, Carvalho Escuro, Mogno, Preto, Natural, Cedro, Cedro Silvestre, Cinza Claro, 
Carvalho Silvestre, Cinza Médio, Cinza Escuro e Verde.

CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

 BrilhoBrilhoBrilhoBrilho :::: Acetinado
DensidadeDensidadeDensidadeDensidade :::: 1.07 + 0.03
ViscosidadeViscosidadeViscosidadeViscosidade :::: 59 – 62s/ISO6/25ºC 
Ponto de InflamaçãoPonto de InflamaçãoPonto de InflamaçãoPonto de Inflamação :::: > 100ºC
COVCOVCOVCOV''''ssss:::: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/e): 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 UltraDeck UltraDeck UltraDeck Ultra ----DecorDecorDecorDecor .

APLICAÇÃO  FerramentasFerramentasFerramentasFerramentas :::: Trincha 
Diluição e Nº de DemãosDiluição e Nº de DemãosDiluição e Nº de DemãosDiluição e Nº de Demãos :::: Aplicar 2 ou 3 demãos uniformemente ao longo do veio da  
madeira, tal e qual o produto é fornecido.
Tempo de SecagemTempo de SecagemTempo de SecagemTempo de Secagem ::::    2 a 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 . 



*A cor final do acabamento dependerá do tipo de madeira e do número de demãos aplicadas .  

* Durante a aplicação evitar zonas de sobreposição de produto .  
* Evitar a circulação ou desgaste intensos durante  3 a 5 dias após aplicação. 
* Não aplicar a temperaturas abaixo dos 5ºC e em condições de humidade elevada ou quando 
se prevê que chova antes do produto estar seco .
* Se usar mais do que uma embalagem é aconselhável misture o produto , de modo a garantir 
a uniformidade da cor.
* Deck UltraDeck UltraDeck UltraDeck Ultra ----DecorDecorDecorDecor  contém micro-partículas anti-derrapantes. No entanto, estas perderão o 
seu efeito, à medida que se acumulem no deck sujidade, poeiras ou vegetação em 
decomposição.
* Os decks devem ser periodicamente limpos, de modo a evitar uma redução do seu 
desempenho. Em condições mais agressivas, deverão fazer-se renovações regulares com o 
Deck UltraDeck UltraDeck UltraDeck Ultra ----DecorDecorDecorDecor .

ESQUEMA(S) DE PINTURA
 
PROPORÇÕES               
CATALIZAÇÃO

 

PRECAUÇÕES DE 
SEGURANÇA

 

GARANTIAS  
NOTA  
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