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17.06 – NEUCEDECK – Óleo protector para decks 
 
 
CONSIDERAÇÕES: 
     

   

Perfeito para qualquer superfície de madeira exposta ao tempo, 
NEUCEDECK, é um óleo de elevada penetração em profundidade, 
hidrorepelente e transitável, formulado com copolimero 
emulsificado em água baseado em óleo de linhaça, na qual realça e 
protege a beleza natural da madeira. 
De baixo odor, NEUCEDECK, protege contra a acção dos agentes 
atmosféricos intensos, contra a acção dos raios UV, fungos e algas, 
evitando e empenamento e rachaduras causadas pelo ressecamento 
excessivo da madeira. 
De fácil aplicação, com acabamento mate, não forma película, por 
isso, não parte nem descasca, é fácil de ser mantido e recuperado, é 
uma solução versátil para todas as situações em que uma excelente 
protecção é necessária. 
 

PROPRIEDADES: - Fácil aplicação. 
- Penetra profundamente na madeira. 
- Boa repelência à água. 
- Não forma película. 
- Fácil manutenção. 
- Boas propriedades preventivas contra fungos da madeira. 
- Resistência aos U.V 
- Transitável. 
 

CARACTERÍSTICAS: - Densidade....................................... 0.996 ± 0.05 
- Viscosidade.................................... 15 ± 2” Ford IV (20ºC) 
- Aspecto ………………………….. Leitoso 
- Acabamento.................................... Incolor mate 
- Secagem ao tacto............................ 30 min 
- Secagem entre demãos ………….. 2 horas 
- Secagem p/ ser transitável............. 24 horas 
- COV (compostos orgânicos voláteis)… ª) Valor limite UE para este 

produto cat. (A/f) 130 g/l (2010). Este produto contém no 
máximo 7.0 g/l COV. 

 
UTILIZAÇÃO: Devido às suas qualidades o "NEUCEDECK” é especialmente 

recomendado para a protecção e manutenção de decks de madeira. 
É aconselhado tanto para madeiras novas como para madeiras já 
anteriormente envernizadas ou pintadas, nas mais diversas situações 
como sendo portas, janelas, móveis de jardim, etc.  

PREPARAÇÃO DA 
SUPERFICIE: 

De um modo geral, a madeira deve de estar seca, limpa e isenta de 
poeiras, gorduras e outros contaminantes. 
Lixar convenientemente com uma lixa de grão médio devendo esta 
operação de lixagem ser feita no sentido das fibras. 
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Remover todos os vestígios de cera em madeiras anteriormente 
enceradas. 
No caso de madeiras com verniz ou tinta degradada assegurar a sua 
total remoção, raspando cuidadosamente a madeira, procedendo de 
seguida à sua lixagem e limpeza antes de modo a garantir uma 
correcta penetração do óleo. 
 

APLICAÇÃO: Agitar até completa homogeneização do produto antes de o aplicar. 
Aplicar NEUCEDECK, à trincha, no sentido do veio da madeira 
até à saturação desta, o número de demãos necessárias depende do 
tipo de madeira e da sua percentagem de humidade. Normalmente 
são aplicadas 2 a 3 demãos. 
Ao fim de 30-45 minutos da última aplicação, remover todo o óleo 
excedente com um pano seco e macio. 
Deixar secar o pavimento em deck durante pelo menos 24 horas 
antes de ser transitado.  
Proceder a uma manutenção anual, aplicando 1 a 2 demãos de 
NEUCEDECK sobre a superfície convenientemente limpa. 
 

DILUIÇÃO: 
 
 

NEUCEDECK é fornecido pronto a aplicar. 
Contudo pode ser diluído, entre 5-10%, com água para o caso de 
madeiras de muito baixa porosidade. 
 

RENDIMENTO: Em média e por demão de 10 a 12 m²/litro, dependendo da 
porosidade da madeira e das condições de aplicação 
 

LIMPEZA DO 
MATERIAL: 

Com água, logo após a aplicação. 

PRECAUÇÕES: - Manter fora do alcance das crianças. 
- Não deitar os resíduos para o esgoto. 
Para mais informação consulte a ficha de segurança do produto. 

RECOMENDAÇÕES: 
 

Aplicar o produto com temperaturas superiores a 5ºC ou humidade 
do suporte inferior 15 %. Não aplicar o produto se houver 
probabilidade de ocorrência de chuva nas próximas 24 horas. 
O período de tempo para a manutenção das madeiras, poderá ser 
condicionado pelo tipo de madeira e pelo tipo de exposição que esta 
vai estar sujeita. 

ARMAZENAGEM 
          E 
EMBALAGEM: 

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em 
condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o 
produto por ordem cronológica de fornecimento. 
Utilizá-lo, preferencialmente, até 1 anos após a data de fabrico, 
podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma 
fácil homogeneização do produto. 
É fornecido em embalagens de 0.75 e 4 litros. 

 
Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características 
técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial 
atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE 
determina. 


