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Ficha Técnica 
 

Divondecil Aquoso 

Código: PD – 955 

 

Descrição Verniz de impregnação aquoso, incolor, baseado em resinas acrílicas e biocidas de 
grande eficiência contra insectos (caruncho) e fungos das madeiras. 

 

Utilização 

 

Utilizado para o tratamento de madeiras contaminadas com insectos (caruncho e 
outros térmites), fungos e bolores que destroem e mancham as madeiras. 
Tem uma excelente penetração conferindo impermeabilidade às madeiras. 
Por ser um produto essencialmente de tratamento, praticamente não confere 
película pelo que as madeiras tratadas não apresentam um aspecto envernizado. 
Pode ser usado em todo o tipo de madeiras interiores ou exteriores. 
Muito fácil de aplicar, não inflamável e praticamente não tem cheiro, sendo indicado 
para o sector do “ faça você mesmo”. 
Pode ser usado sobre superfícies anteriormente envernizadas quer por produtos de 
base aquosa quer de base solvente, sendo sempre necessário proceder à lixagem 
prévia das superfícies. 
O produto não deve ser utilizado a temperaturas inferiores a 10ºC. 

 

Características 

 

Aspecto da película Acetinada / Mate 

Densidade 1.00 ±  0.02 

Viscosidade (Ford II - seg a 20ºC) 35 ±  5 

COV’s (%) 3,6 – 4,0 
 

Aplicação Rendimento teórico 10 a 12 m2 por litro 

Diluição aconselhada Não necessita (eventualmente 5 % de água) 

Nº de demãos 1 - 2 demãos (de forma a impregnar bem a  madeira) 

Secagem   2 a 3 horas 

COV’s Valor limite da UE para o produto (cat. A/f): 150 g/l (2007) / 
130 g/l (2010). Este produto contém, no máximo, 40 g/l COV. 

 
Trincha, pincel, rolo ou pistola.  

 

Observações Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do 
calor. 
A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor 
conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. 
É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para 
cumprir a legislação quanto à aplicação. 
Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto e tome as devidas precauções, 
quanto a segurança e ao meio ambiente. 
Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia 
do mesmo. 

 


