
     SITE: www.robbialac.pt | E-MAIL: robbialac@robbialac.pt                  LINHA VERDE SAC |  TEL.: 800 200 725  |  FAX: 800 2101 378

       CC - CUP 02 11.1    
  

 Erradicadores para Madeira - Interior e Exterior

 CUPRINOL ANTICUPRINOL ANTICUPRINOL ANTICUPRINOL ANTI ----CARUNCHOCARUNCHOCARUNCHOCARUNCHO
 030-0012 Normal  030-0015 Sem cheiro   

DESCRIÇÃO  Os erradicadores para madeiras Cuprinol Anti-Caruncho, foram concebidos para penetrar 
profundamente na madeira, matando os insectos activos e protegendo -a contra nova 
infestação. São compostos por permetrina, óleo mineral e destilados de petróleo. 

UTILIZAÇÃO  Em madeiras de interiores e exteriores.
PROPRIEDADES  Excelentes propriedades insecticidas.

É eficaz contra os insectos que perfuram a madeira , sendo particularmente destinado ao 
tratamento de madeiras já atacadas.
Fortemente recomendado para a erradicação e prevenção contra as térmitas .
O 030-0015 é completamente isento de cheiro.

COR(ES)  Incolor
CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

 BrilhoBrilhoBrilhoBrilho ::::    Não aplicável
DensidadeDensidadeDensidadeDensidade ::::    0.79 + 0.02
ViscosidadeViscosidadeViscosidadeViscosidade ::::    11s/FC4/25ºC
Ponto de inflamaçãoPonto de inflamaçãoPonto de inflamaçãoPonto de inflamação ::::    23 - 61ºC

PREPARAÇÃO 
DO SUBSTRATO

 Pintura de raizPintura de raizPintura de raizPintura de raiz
LimpezaLimpezaLimpezaLimpeza     ----    A madeira que vai ser tratada deve estar limpa e seca (máximo teor em húmidade 
25%) e já trabalhada.

APLICAÇÃO  FerramentasFerramentasFerramentasFerramentas ::::    Trincha, imersão e injecção.
Diluição e nº de demãosDiluição e nº de demãosDiluição e nº de demãosDiluição e nº de demãos ::::    
a) Aplicação à trincha
2 ou 3 demãos fartas. Aplicar as demãos subsequentes antes das anteriores estarem secas. A 
aplicação à trincha não deve fazer-se quando a superfície da madeira está pintada, 
envernizada ou encerada por não ser eficiente.
b) Aplicação por injecção
Injectar o produto nos orifícios feitos pelo caruncho .
c) Aplicação por imersão
Na maior parte dos casos a imersão completa por 5 a 10 minutos da madeira serrada ou já 
aparelhada dá protecção adequada.
Tempo de secagemTempo de secagemTempo de secagemTempo de secagem ::::
Ao tacto: Dependente da absorção da madeira.
Para demãos seguintes: Não aplicável.
Para utilização/manuseamento: 48 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da 
ordem dos 20ºC.
Tempo para aplicação do acabamentoTempo para aplicação do acabamentoTempo para aplicação do acabamentoTempo para aplicação do acabamento ::::    3 a 5 dias.
Lavagem da ferramentaLavagem da ferramentaLavagem da ferramentaLavagem da ferramenta ::::    RobbilavaRobbilavaRobbilavaRobbilava ,,,,    013-0055 ou DiluenteDiluenteDiluenteDiluente ,,,,    018-0007.

RENDIMENTO  6 a 16 m
2

/litro/demão, dependendo do grau de humidade, da rugosidade e da 
permeabilidade da madeira.

PRODUTOS PARA
ACABAMENTO

 Pode ser repintado com esmalte, verniz, ou outros acabamentos transparentes , depois de 
convenientemente seco.

FORMATO(S)  030-0012: 1/4 (com injector), 1 e 5 litros.
030-0015: 1 litro.

PERÍODO ACONSELHADO                                                                     
DE ARMAZENAGEM

 3 anos.



OUTRAS INFORMAÇÕES  Quando se faz a aplicação à trincha todas as superfícies devem ser tratadas e as juntas de  
peças componentes devem ser inundadas de produto , para assegurar a máxima protecção.
Independentemente do método de aplicação utilizado, quaisquer cortes, furos,etc, feitos em 
madeira tratada devem ser novamente tratados com imunizador para manter a máxima  
protecção.
Autorizações de Venda: 
030-0012 - nº 33 DGADR
030-0015 - nº 35 DGADR
CUPRINOL é uma Marca Registada Akzo-Nobel/ICI.

ESQUEMA(S) DE PINTURA
 
PROPORÇÕES               
CATALIZAÇÃO

 

PRECAUÇÕES DE 
SEGURANÇA

 Consultar Ficha de Segurança do produto.

GARANTIAS  
NOTA  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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