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Ficha Técnica 
 

Óleo de Teca 

Código: ZZ – 120 

 

Descrição Produto formulado à base de uma mistura de óleos naturais, resinas e aditivos 
especiais. 

 

Utilização 

 
 

Tratamento protector e renovador de madeiras, como a teca e outras madeiras 
tropicais de uso principalmente nos exteriores. 
Penetra em profundidade, restituindo às madeiras os óleos que estas vão perdendo 
ao longo do tempo fruto da agressividade das intempéries. 
Pela sua acção de nutrição e restabelecimento do equilíbrio natural das madeiras 
confere-lhes novamente as características o aspecto original, como o brilho, a cor e 
a textura/relevo. Protege-as do pó e sujidade. 
Previne o aparecimento de fungos destruidores da madeira, que levam ao seu 
apodrecimento. 
Contém filtros especiais que protegem a madeira do efeito dos raios ultravioletas. 
Disponível em Incolor e cor Teca. 

 

Características Densidade 0.830 ±  0.02 

Viscosidade (s- Ford II a 20ºC) 25 ±  5 

 

Aplicação Diluição aconselhada Sem diluição  

Secagem Ao tacto: 2 a 3 horas  

Em profundidade: 24 horas 

Aplicação com pincel ou trincha. 
As madeiras devem estar limpas, secas e isentas de manchas, gorduras, ceras e 
partículas. Em madeiras envernizadas ou pintadas é necessário a remoção total 
destes, antes de aplicar o óleo. Aconselha-se sempre uma lixagem prévia da 
madeira. 
Aplicar uma camada generosa de óleo de teca no sentido dos veios da madeira, 
aguardar cerca de10-20 minutos e retirar o excesso acumulado de óleo. Se 
necessário, aplicar um a segunda demão após 24 horas, fazendo uma ligeira 
lixagem antes. 

 

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. 

 


