DECKOIL
Óleo de grande durabilidade que pode ser usado
como fundo e como acabamento.
A matéria-prima baseia-se em óleo uretanado, ou seja, resina alquídica, de secagem física e
química. Deve-se ter cuidado com a ventilação do espaço. As embalagens terão de ser bem
fechadas após o uso, para evitar as entradas de ar.
O óleo seco é solúvel com diluente de limpeza. Só é possível obter um bom acabamento com
equipamentos de aplicação adequados e convenientemente limpos.

Aplicações
 Deckoil apresenta uma camada de verniz corpóreo e com
cheiro suave para proteger a textura da madeira em interior e
no exterior. Deckoil é utilizado em todas as madeiras. Para
madeiras exóticas deve-se proceder a uma prova, valendo
igualmente para reparações, ou seja, em acabamentos de
revestimentos antigos. As madeiras têm de estar bem polidas,
limpas e secas.

Características
 Deckoil é um produto de base solvente, de grande
durabilidade e resistência às intempéries após o seu
endurecimento. Deckoil pode ser repintável por aplicação de
uma nova demão após lixagem da anterior. Normalmente
aconselha-se a aplicação de 2-3 demãos.

Tratamento:


Antes de se usar, deve-se agitar. A primeira demão das
superfícies de madeira deve ser com Deckoil diluído. A
aplicação poderá ser feita através de pistola, trincha ou
rolo. Após uma secagem suficiente efectua-se um
polimento. Depois, o Deckoil deve ser aplicado
novamente. A secagem depende da ventilação e
temperatura da peça de carpintaria e do tamanho da
divisão. Cuidado, uma secagem insuficiente pode remover
o óleo se não estiver bem seco.

Dados Técnicos
Viscosidade: 45’’ DIN 4-Temperatura ambiente
Densidade: 0.90 gr/cc ± 0,010
Normas

DIN 53151

Aderência GT0

Conselho de Segurança
Sempre que se trabalha com produtos inflamáveis, os resíduos devem ser limpos e
eliminados em
separado. Para mais informações, consultar a ficha de segurança do produto.

Diluição
Deckoil pode ser diluído com diluente sintético ,Adição máx. 10%.
Os equipamentos de trabalho devem ser também limpos diluente sintético.
Toda a informação aqui contida está conforme a indicação técnica actual. Este documento não é garantia e, por tal, não é
legalmente
vinculativo.

Armazenamento
 Mínimo 6 meses à temperatura ambiente.

