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Impregnante para Madeiras Para Interior e Exterior

CUPRIVIP
V13-0300 Incolor V13-0301 Castanho V13-0302 Verde

DESCRIÇÃO
UTILIZAÇÃO
PROPRIEDADES
COR(ES)

CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

PREPARAÇÃO
DO SUBSTRATO
APLICAÇÃO

RENDIMENTO
FORMATO(S)
PERÍODO ACONSELHADO
DE ARMAZENAGEM
OUTRAS INFORMAÇÕES

Impregnante para tratamento da madeira.
Penetra profundamente no substrato conferindo-lhe longa protecção.
Prevenção e tratamento da madeira no interior e exterior.
* Bom poder de penetração
* Confere protecção de longa duração
Incolor (V13-0300), Verde (V13-0302) e Castanho (V13-0301).
OBSERVAÇÕES
Cuprivip Incolor - Com a madeira devidamente tratada e seca pode ser envernizada ou
pintada.
Cuprivip Verde - Recomendado para tratamento de madeira utilizada em floreiras ou
estufas. A madeira tratada, depois de seca pode ficar em contacto com o solo.
Cuprivip Castanho - Possui coloração adequada para a protecção da madeira em
decorações rústicas e de jardim.
Brilho: Não aplicável
Densidade: 0,80 - 0,85 Kg/l
Ponto de inflamação: 23 - 61ºC
COV's: Não abrangido.
A madeira deve estar bem limpa, isenta de gorduras e bem secas.
Ferramentas: Trincha, aspersão ou imersão.
Diluição e nº de demãos: Não é necessária diluição; fornecido pronto a aplicar.
Processo de aplicação
Com trincha: Aplicar em camada generosa 2 ou 3 demãos, sem secagem entre demãos
(para que haja uma melhor impregnação).
Por aspersão: Aplicar em camada generosa 2 ou 3 demãos, sem secagem entre demãos
(para que haja uma melhor impregnação).
Por imersão: Mergulhar a madeira cerca de 10 minutos.
Tempo de secagem
- Ao tacto: Cerca de 1 hora - dependendo da absorção da madeira.
- Para aplicação do acabamento (caso do Incolor): 3 a 5 dias - dependendo da madeira e
das condições de temperatura e ambiente.
Limpeza da ferramenta: Com Diluente Sintético (V15-0001).
2
6 a 8 m / litro.
1, 5 e 25 Litros.
2 anos.
O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem,
diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por
operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais
desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

ESQUEMA(S) DE PINTURA
PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA
NOTA

Consultar a Ficha de Segurança do produto.
As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são

dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
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