FOLHA
TÉCNICA
Oct 08

ÓLEO PARA TECA
1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Tipo de produto
Xylazel Óleo para Teca é uma mistura
de óleos e resinas naturais,
especialmente seleccionados para
enriquecer e embelezar a madeira.
Indicado para a manutenção de
madeiras exóticas e tropicais, como
teca e iroko.
Garantia de qualidade
A XYLAZEL, S.A. garante a qualidade do
produto, a sua eficácia e duração,
sempre e quando forem respeitadas
todas e cada uma das especificações
desta folha técnica.
Eficácia
- A madeira tratada recupera o seu
equilíbrio natural e as suas qualidades
originais de brilho, textura e cor.
- Corrige-se a tendência para a
secagem, ocupando o lugar dos óleos
naturais que a madeira perde com a
passagem do tempo.
- Corrige-se a tendência para o
acinzentado, em madeiras expostas ao
sol.
- Protege a madeira das manchas e do
pó.
Características
- Muito nutriente. Atenua os efeitos do
envelhecimento, especialmente
patentes em madeiras nuas expostas
ao sol.
- A textura é sedosa e a tonalidade
suave e natural.
- A aplicação é simples e a penetração
na madeira excelente.
- A manutenção é simples. Não é
necessário lixar nem decapar, basta
limpar a madeira e aplicar de novo uma
nova camada de produto.

Campos de aplicação
Manutenção e renovação de madeiras
e móveis de jardim, especialmente os
de teca e madeiras exóticas e tropicais
sem envernizar.

Deixar secar durante 3-4 horas,
dependendo das condições ambientais.
Em suportes em que o comportamento
do produto seja desconhecido, deve ser
feito um teste antes da aplicação.

Cor
Incolor, teca e mel.

Limpeza de úteis
Com Dissolvente Xylazel.

Tamanhos de embalagem
750 ml, 2,5 litros (só cor de mel), 5
litros e 400 ml spray (só cor de mel).

4. INDICAÇÕES ESPECIAIS
Não armazenar durante muito tempo a
O
temperaturas por baixo de 5 C, nem
O
superiores a 30 C. Para a armazenagem
e manipulação ter em conta as leis em
vigor sobre armazenagem e transporte,
as referidas às águas e ao ambiente.
Evitar que o produto atinja as correntes
de água. Na utilização do produto,
tomar as medidas gerais de protecção e
higiene.

2. DADOS TÉCNICOS
Utensílios de aplicação: trincha, pistola
ou rolo.
Limpeza de utensílios: dissolvente.
o
Densidade a 20 C: 0,84 + 0,01
Secagem da superfície em codições
normais: entre 3 e 4 horas.
Secagem entre demãos: 30 minutos.
3. MODO DE EMPREGO
Preparação do suporte
Eliminar manchas, pó, vernizes e tintas.
Lavar com água e detergente, enxaguar
bem, e deixar secar.
Se for necessário, utilizar decapante
para eliminar tintas e vernizes antigos.
Em superfícies acinzentadas, limpar
com Xylazel Limpador de Madeira.
Aplicação
Agitar bem o conteúdo da embalagem.
A aplicação é simples, diretamente
sobre a madeira limpa, sem
necessidade de tapa-poros. A madeira
debe estar limpa, sem manchas nem
pó. Eliminar tintas e vernizes antes do
tratamento com Óleo para Teca. Agitar
a embalagem e aplicar uma demão
abundante de produto, diretamente
sobre a madeira. Após 20 minutos
aproximadamente, retirar o excesso
com um pano e aplicar uma segunda
demão.

5. CONDIÇÕES GERAIS
Os dados facilitados são dados
orientativos de carácter geral e não
constituem uma especificação. Dão
uma descrição dos nossos produtos e
informam o utilizador à cerca da sua
utilização e emprego. Dado que as
condições de trabalho e os materiais
afins são muito variados e diferentes,
entende-se que não possamos
abranger aqui todos os casos
individuais. Em suportes nos quais se
desconheça o comportamento do
produto, deve-se realizar previamente
um ensaio antes da aplicação ou então
consultar com o nosso Serviço de
Aconselhamento Técnico.
Respondemos da invariável alta
qualidade dos nossos produtos, de
acordo com o estipulado nas nossas
Condições de Venda e Abastecimento.

