
Ficha Técnica Olio per decking 
Óleo para decks de madeira  
Benefícios 
 Baixo VOC (1/5 de produtos similares) 
 Feito com óleo natural e matérias-primas ambientalmente responsáveis  
 Impregna as fibras da madeira. Não forma filme: não trinca nem descasca. 
 Acentua a cor da 

madeira dando 
aspecto molhado. 

 Fácil de aplicar e 
manter. 

 
Rendimento/demão 
 7m² (250ml) 
 25m² (1 litro) 
 125m² (5 litros)  
 500m² (20 litros) 
 
Embalagens 
Latas de 250ml, 1 litro, 5 
litros e 20 litros. 
 
Validade 
 24 meses. 
 

O que é o Olio per decking 
Tratamento para madeira de altíssima resistência aos efeitos do sol, intempéries e tráfego de pessoas. O Olio per decking não trinca nem descasca e protege a madeira do empenamento, algas e mofo. O óleo impregna a madeira e não forma filme: não é preciso lixar a madeira para fazer a manutenção. 
Cores Natural e nogueira 
Acabamento Acetinado 

Características 
O Olio per decking protege penetrando em profundidade na madeira e saturando as fibras, o que forma uma barreira protetora contra umidade e sujeira. A base do nosso produto é óleo de tungue, usado há centenas de anos para preservar navios de madeira por ser flexível e não escurecer com o tempo. 
O Olio per decking tem muito menos solvente que os outros acabamentos para deck, segurança e saúde na aplicação. 
As cores podem apresentar variações em função do tipo de madeira e número de demãos aplicadas. 
Composição 
Óleo de tungue polimerizado, resinas de fontes sustentáveis, solvente biodegradável, triplo filtro solar, secantes. Óxido de ferro nos acabamentos coloridos. 
Indicações 
Qualquer tipo de madeira em ambiente interno ou externo; madeira industrializada como MDF, compensado e folhas de madeira. Decks, pisos, móveis de jardim; todos os tipos de móveis, armários, portas, janelas, construções de madeira. 
Recomendações para aplicação do Olio per decking 
 Aplique óleo com temperatura ambiente entre de 12°C e 40°C e umidade relativa do ar entre 40% e 80%. 
 Trabalhe em ambiente ventilado, isto é, com corrente de ar. 
 Aplicar com pincel/trincha macia. 

Preparação da madeira 
Madeira sem acabamento 
 Lixe a madeira até a grana 150 seguindo a progressão normal de granas (granas grossas para remoção de resíduos e finas para eliminar marcas das lixas). Lixar mais fino com granas mais finas dificulta a pentração do óleo na madeira. 
 Limpe a superfície da madeira antes de aplicar o óleo: remova toda a sujeira, pó e partículas. A superfície deve estar limpa e seca. Não aplicar sobre madeira úmida/verde. 

Madeira com acabamento 
 Remova completamente o acabamento com o removedor Remove+ até que a madeira esteja exposta e prepare a madeira conforme descrito para madeira sem acabamento. 

Reaplicação do óleo 
 Limpe bem a madeira: remova toda a sujeira com água e sabão. Espere até que a madeira esteja completamente seca. 

Demãos 
Devem ser aplicadas 3 demãos para proteger a madeira. 
Preparação do óleo 
Agite bem a embalagem antes de usar. 
 

Mais informações sobre os nossos produtos visite o site: 
www.ironfittings.com.br  
 
Outubro/2015 
Olio per decking 
Substitui qualquer Ficha técnica anterior. 
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Óleo para decks de madeira  

Aplicação 
Aplicar 3 demãos nos 6 lados da madeira, sem lixamento entre as demãos. Aplique uma fina camada sobre toda a madeira. Aguarde 60 minutos para que o óleo penetre na madeira, esfregue um pano limpo e seco até que a superfície esteja completamente seca. 
Tempo de secagem 
O acabamento está duro o suficiente para que seja liberado para uso após 1 dia. 
Entre demãos: mínimo 24 horas. 
Total: 24 horas. 
Limpeza do equipamento e disposição do material utilizado 
O equipamento pode ser limpo com Thinner GIF Eco. Mantenha os objetos úmidos com óleo tais como pincéis, panos, esponjas e resíduos de lixamento em recipiente fechado ou molhe-os com bastante água e seque em superfície não combustível ao abrigo do sol. PERIGO DE COMBUSTÃO ESPONTÂNEA. 
Manutenção 
A madeira pode ser lavada com pano úmido e produtos de limpeza neutros. 
Reaplicação 
A reaplicação deve ser feita a cada 48 meses ou quando se perceber que a madeira está absorvendo água. 
Segurança 
PRODUTO COMBUSTÍVEL. Ingredientes naturais podem ser perigosos para usuários e ambiente se não forem utilizados corretamente. Siga as orientações abaixo: 
 Mantenha a embalagem do produto bem fechada e em ambiente ao abrigo do sol, fontes de calor e de ignição e sem umidade. 
 Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais. 
 Panos e esponjas utilizados na aplicação do óleo devem ser molhados e colocados em embalagem fechada (lata vazia, saco plástico) antes do descarte. PERIGO DE COMBUSTÃO ESPONTÂNEA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas as recomendações ou quaisquer declarações sobre o produto (nesta ficha de informações ou em outro documento) estão corretas de acordo com o nosso melhor conhecimento atual, mas não temos controle sobre a qualidade ou as condições do substrato ou muitos outros fatores que afetam o uso e a aplicação do produto. Entretanto, a menos que especificamente atestado por nós de outro modo, não aceitamos qualquer tipo de responsabilidade pelo desempenho do produto ou por qualquer perda ou prejuízo proveniente de sua utilização. Todos os produtos fornecidos e as recomendações estabelecidas estão sujeitos aos nossos requisitos padrões e condições de venda. O usuário deve requerer uma cópia deste documento e revê-la cuidadosamente. O conteúdo desta ficha de informações está sujeito a modificações periódicas baseada na nossa experiência e política de desenvolvimento contínuo. O usuário é responsável por verificar se esta ficha de informações está atualizada antes de utilizar o produto. 
As informações servem apenas como guia geral. As condições de uso variam e é sempre recomendável fazer um teste de amostra. A falha em seguir as instruções descritas cancela qualquer garantia implícita com relação ao produto. 
 


