Armazenamento: Guardar em local seco E
fresco, fechar hermeticamente A tormaçãc
de pele na superfície é possível e elemina '
la antes de reutilizar.Eventualmente filtrar (
óleo.
Conselhos
de segurança:
Atenção
Deixar secar os panos sobre supertlcles
não inflamáveis (riscoe'auto inflamação
coloca-los na água antes de secarem.C
produto por si mesmo não é inflamável
Após o contacto com os olhos e a pele POdE
haver uma reacção sensível. Guardar for~
do alcance das crianças. Utilizar em locaís '
ventilados.
Proteger as 'ãos durante t
aplicação. Um odor característlcopcde
emanar, pelo facto de se utilizaren
matérias primas naturais,

Composição:
óleo de linhaça, óleo de
madeira, azeite de oliveira, óleo de soja, óleo
de ncinio, óxido de zinco, cêra de abelhas,
cêra de Camaúba, ácido silicico ester de
resina de colofónio, secante deoctoato de
cobalto, de zircono e de manganésio, agente
para evitar a formação de pefícula.

Eliminação:
Quantidades
de resldues
líquidos e recipientes vazios deve •
eliminados segundo as directivas I . " ,
resíduos secos podem ser de
os nc
lixo doméstico.
Para mais inform
técnica

Aplicação:
Pré-tratamento: O suporte deve
estar seco (max. 14% de higromtria) e sem
sujidade e pinturas antigas. É recomendado
umalixaqémcorn grão de 240.
Primeira demão : Mexer bem e aplicar a
pincel, à pistola ou a pano uma camada
fina.Após ~ma hora, pctír com um pad branco
ou com Um pano sem pêlo.
Última demão : Uma segunda aplicação é
possível após 12 horas e melhora a
qualidade da supertlcle Efectuar um ensaio
preleminar. Importante: Durante a aplicaçã.o
e o tempo de secagem, garantir D" a
ventilação e arejamento de 10c!tL
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pelas
da supertTcie a tratar. Re·::omenda-se
re&lizar um teste prévio.
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