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39.03 – IMUNEUCE –Imunizante para madeira 
                                                     
 
CONSIDERAÇÕES: Formulado com uma mistura de produtos fungicidas e insecticidas 

em meio oleoso, este produto destina-se à preservação da madeira. 
 

PROPRIEDADES: 
 

- Bom poder bactericida e fungicida. 
- Bom poder molhante e penetrante. 
- Elimina o “bicho da madeira”. 
 

CARACTERÍSTICAS: - Densidade............................ 0,780 ± 0,05  
- Viscosidade.......................... 15� 2" Ford IV (20ºC) 
- Cor........................................ Incolor, castanho e verde.  
- Secagem superficial.............±12 horas. 
- Secagem profundidade........±24 horas. 
 

UTILIZAÇÃO: A função principal do “IMUNEUCE”, é de proteger e preservar a 
madeira contra acção do “bicho da madeira”. 
Esta função torna-se fundamental quando a madeira fica à vista, 
caso de traves e barrotes em sótãos, madeira para forros, ou outras 
situações similares. Como é fabricado na cor castanha e verde, dá a 
possibilidade de transmitir simultaneamente à madeira, um efeito 
decorativo e de protecção.  
 

PREPARAÇÃO DA 
SUPERFICIE: 

A superfície de madeira deve estar limpa, seca, isenta de sujidade, e 
com capacidade de absorção. 
 

APLICAÇÃO: 
 

Mexer bem o produto antes de o aplicar. 
É aplicado á trincha, em uma ou duas demãos sem diluição, e de 
modo a que a madeira fique bem impregnada. 
Passadas 48 horas, e em situações que assim o exijam, poderá 
efectuar-se o envernizamento com “NEUCELAC- Verniz 
Sintético”. 
 

DILUIÇÃO: É fornecido pronto a aplicar. 
 

RENDIMENTO: 
 

Depende da maior ou menor absorção da madeira.  
Como orientação 4 a 5 m²/litro. 
 

LIMPEZA DO 
MATERIAL: 
 

Com “DILUENTE SINTÉTICO”, logo após a aplicação. 
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PRECAUÇÕES: 
 

 
- Produto inflamável. 
- No caso de contacto com a pele ou com os olhos, lavar 

abundantemente com água e sabão. 
- Tratando-se de um produto tóxico é conveniente manuseá-lo 

com cuidado. 
- Afastar do alcance das crianças. 

 
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 1lt, 5lt, 20lt e 200 litros.  
 

 


