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As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia 
é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação 
do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos 
nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda. 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 

O WOODCARE EXTERIOR 1982 é um produto aquoso à base de óleo indicado para a proteção 

de portas, janelas, lambris, casas pré-fabricadas, decks e madeiras decorativas em geral. 

É um produto de muito fácil aplicação que não forma filme, repelente à água e com uma 

excelente capacidade de impregnação na madeira. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Muito Fácil de Aplicar; 

Fácil manutenção (não necessita de lixagem nem raspagem antes da repintura para 

manutenção); 

Elevada resistência à intempérie. 

 

FORMA DE FORNECIMENTO 

É fornecido em cores, em embalagens plásticas de 1, 5 e 25 Ltr. 

 

FORMA DE ARMAZENAMENTO 

O WOODCARE EXTERIOR 1982 deve ser armazenado na sua embalagem de origem, 

hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5ºC e 25ºC, por 

um período médio de 12 meses. 

 

PREPARAÇÃO DE SUPORTE 

Superfícies novas: devem estar bem secas, limpas e isentas de poeiras ou gorduras. 

Superfícies anteriormente envernizadas: lavar bem e deixar secar, eliminando poeiras ou 

gorduras. 
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Superfícies danificadas: devem ser raspadas, procedendo de seguida como em superfícies 

novas. 

 

SISTEMA DE PINTURA 

Aplicar 3 a 4 demãos do produto sem qualquer diluição, ao rolo ou à trincha. Homogeneizar 

muito bem o produto antes de usar. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Densidade: 0,96-1,02 gr/cm3 

 

RENDIMENTO 

A título orientativo considera-se o valor de 10 a 15 m2/Ltr/demão. 

 

SEGURANÇA 

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto. 

 

 


