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INFORMAÇÃO GERAL
Para

obter

as

TRATAMENTO

características

naturais

de

um

A superfície não deve ter nenhum tratamento prévio,

pavimento de madeira, é importante um tratamento

deve estar limpa, seca, isenta de gorduras e com

com capacidade de difusão. Entre as características

capacidade de absorção. Temperatura de tratamento

naturais da madeira, incluem-se a absorção e a

mínima 10°C. É aconselhável aplicar uma pintura de

libertação de humidade, o que resulta na melhoria da

teste num local oculto, para avaliar eventuais alterações

qualidade do ar interior, bem como do calor de

da cor da madeira. Antes do tratamento, o Óleo Duro

contacto. Num chão de madeira envernizado estas

para Pavimentos KREIDEZEIT, deve ser ligeiramente

características perdem-se, além disso, o verniz destrói

agitado.

as propriedades da madeira. A humidade penetra nas

1. Preparativos:

fissuras, fazendo com que a madeira escureça ou até
apodreça, neste caso, o pavimento tem de ser
totalmente

polido

tratamento

com

e
Óleo

novamente
Duro

para

tratado.

Um

Pavimentos

KREIDEZEIT possui capacidade de difusão, não é
abrasivo e permite ser retificado localmente em caso
de danificação.

2. Primeira demão:
Em superfícies com alta capacidade de absorção
(madeiras moles, cortiça, terracota, etc.) o Óleo Duro
para Pavimentos KREIDEZEIT deve ser aplicado de
forma uniforme. Durante 30-45 minutos de tempo

Proteção resistente para superfícies de madeira, cortiça,
pedra natural, terracota não tratada, em pavimentos e
em superfícies de desgaste idêntico (bancadas de
móveis).

remover as poeiras.

forma a que a superfície absorva todo o óleo e de

APLICAÇÃO

cozinha,

Limpar a madeira não tratada, lixar, retificar os cantos e

Indicado

principalmente

para

tratamentos no interior.

de reação, controlar com frequência se o óleo já está
totalmente infiltrado. Voltar a tratar as superfícies de
alta absorção, com o procedimento "molhado sobre
molhado”.
É muito importante que todo o excesso de óleo, em
toda a parte, seja removido completamente com um
pano seco ou com um pedaço de juta, até a superfície

CARACTERÍSTICAS
O Óleo Duro para Pavimentos KREIDEZEIT penetra na
superfície, tem elevado rendimento e forma uma
impregnação resistente que densifica as superfícies.
Possui capacidade de difusão, é repelente da sujidade e
hidrófugo. É produzido a partir de recursos naturais
renováveis. Isento de chumbo e cobalto.
COMPOSIÇÃO (DECLARAÇÃO COMPLETA)
Óleo de linhaça, estandóleo de óleo de linhaça,
estandóleo de madeira, essência de terebintina
duplamente retificada, colofónia de cal, ésteres de
glicerol da colofónia à base de manganês, zircónio e
cálcio.

apresentar um aspeto acetinado e uniforme. As
camadas

salientes

não

removidas

não

secam

completamente, ficam pegajosas e dão origem a
diferenças de brilho. Não repetir a aplicação nestes
locais, mas sim remover com um raspador ou solução
alcalina de soda suave a 1% (Art. 992) e se necessário
voltar a tratar.
Em superfícies com menor capacidade de absorção
(madeiras duras, etc.), o Óleo Duro para Pavimentos
KREIDEZEIT

deve

ser

aplicado

diluído

com

aproximadamente 20% de Essência de Terebintina
KREIDEZEIT (Art. 1.447).
Após a secagem da primeira demão, se necessário, lixar
com a lixa 120-180, remover o pó e dar a demão
seguinte.

FERRAMENTAS ADEQUADAS
No tratamento com Óleo Duro para Pavimentos

3. Demão intermédia/demão final:

KREIDEZEIT, a ferramenta mais adequada é um pincel

Aplicar o Óleo Duro para Pavimentos KREIDEZEIT não

largo ou uma Escova de Chão KREIDEZEIT (Art. P3920,

diluído, em finas camadas uniformes.

P3930).
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Também aqui, após 30-45 min. de tempo de reação

Limalhas de ferro não removidas do chão podem,

deve remover completamente todos os excessos. No

num tratamento de manutenção com Óleo Duro para

caso de madeiras com muitos nós, deve-se dar especial

Pavimentos KREIDEZEIT, provocar mudanças de cor.

atenção às camadas salientes, uma vez que mais
facilmente podem permanecer locais com brilho e dar

TEMPO DE SECAGEM

um aspeto manchado.

Seco e preparado para tratamento após 24 h a 20º C.

Para superfícies em que seja necessário um tratamento

A elevada humidade do ar, ar frio, superfícies com alto

posterior com cera, a 2ª aplicação do Óleo Duro para

teor de tanantes (carvalho, etc.) e quantidades de

Pavimentos KREIDEZEIT forma ao mesmo tempo a

consumo exageradas podem prolongar o tempo de

demão final. Se for necessário aplicar cera em superfícies

secagem substancialmente, como tal, não exagere nas

com pouca capacidade de absorção, por exemplo

quantidades utilizadas e controle o consumo durante

madeiras duras, como tratamento final aconselha-se

a aplicação. Endurecimento final alcançado depois de

abdicar da demão intermédia com Óleo Duro para

cerca de 4 semanas, é aconselhável tratar o chão

Pavimentos KREIDEZEIT e tratar com a cera (por ex. Cera

durante este tempo com algum cuidado.

Dura

para

Pavimentos

KREIDEZEIT,

Art.

1.501)

diretamente na primeira demão seca.

RENDIMENTO

O Óleo Duro para Pavimentos KREIDEZEIT não deve

De acordo com a capacidade de absorção da superfície

formar nenhuma camada na madeira, mas sim penetrar

por camada.

na madeira e preencher os poros.

Exemplo: 10litros - 160m² para uma demão.

4. Acabamento final:
Para

aumentar

a

resistência

ao

desgaste,

TAMANHO DOS RECIPIENTES

recomendamos a aplicação de uma camada fina de Cera

Art. 310-314:

0,75 l; 2,5 l; 5l; 10 l; 20 l.

Dura para Pavimentos KREIDEZEIT (Art.1. 501) ou

Consulte a tabela de preços em vigor.

Emulsão de Cera de Carnaúba Concentrada KREIDEZEIT
LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

(Art. 415) .

Após a utilização limpe imediatamente as ferramentas

5. Manutenção:
Pavimentos tratados com óleos e cera, com pouca
sujidade, devem ser limpos só com água morna sem
aditivos. Não usar água quente nem detergentes
desengordurantes e abrasivos. Para limpar sujidade
moderada recomendamos o Sabão de Marselha
KREIDEZEIT (Art. 220) e para a manutenção geral
com Emulsão de Cera de Carnaúba Concentrada
KREIDEZEIT (Art. 415), os dois como aditivo na água
de limpeza.
Se o chão estiver muito sujo em sítios de muita
utilização ou tiver perdido o brilho lustroso, deverá
ser limpo com uma esponja de limpeza sem sabão.
Para trabalhos de limpeza de superfícies grandes
recomenda-se uma solução suave 2,5% de soda (Art.
992).
Depois das duas últimas formas de limpeza referidas
é necessário, por norma, a aplicação de uma nova
demão de Óleo Duro para Pavimentos KREIDEZEIT.

com Essência de Terebintina KREIDEZEIT (Art. 1.447) ou
com solução morna de Sabão de Marselha KREIDEZEIT,
(Art. 220).
ARMAZENAMENTO
Quando armazenado hermeticamente e a temperaturas
acima do ponto de congelação, o Óleo Duro para
Pavimentos KREIDEZEIT é, no mínimo, conservável
durante 2 anos.
ELIMINAÇÃO DOS RESÍDUOS
Não elimine os resíduos do produto através da
canalização. Armazene hermeticamente para poder
utilizar mais tarde. Os resíduos secos do produto
podem ser eliminados juntamente com o lixo
doméstico. Os recipientes sem resíduos podem ser
colocados no ecoponto. Respeite a legislação em vigor
relativamente à eliminação de resíduos de vernizes e
tintas.
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CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO

As presentes informações foram reunidas com base na

Xn – nocivo

nossa experiência e conhecimentos. Devido aos
métodos de aplicação e às influências ambientais, bem

N – poluente ambiental

como às diversas características das superfícies, não
DESCRIÇÃO DE ACORDO COM CHEMVOCFARBV

podem ser assumidas responsabilidades ou obrigações

VOC teor máximo: (Cat. 1.f) 700 g/l (2007).

legais relativamente às recomendações individuais.

O produto contém no máximo 490g/ l VOC.

Antes da aplicação, deve-se testar a adequabilidade do
produto (pintura de teste). A validade do texto termina

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA

com revisões ou modificações do produto. As

Inflamável. Nocivo na inspiração, ingestão e contacto

informações atualizadas sobre o produto podem ser

com a pele.

obtidas diretamente em www.embarro.com ou pode

Em

caso

de

inalação,

pode

causar

problemas

pulmonares. Em caso de ingestão não provocar o

entrar em contacto connosco diretamente através do
nosso e-mail info@embarro.com .

vómito, consultar de imediato um médico e mostrar a
embalagem ou esta ficha de produto. Irrita a pele e os
olhos. Usar luvas e roupa de proteção adequadas na
aplicação do produto. Possível sensibilização por
contacto com a pele. Tóxico para organismos
aquáticos. A longo prazo, pode causar efeitos nocivos
na água. Evitar a libertação do produto no meio
ambiente. Durante a utilização arejar bem o local e
manter longe de fontes de ignição. Armazenar fora do
alcance das crianças. Devido ao teor de óleos secos,
existe o perigo de auto-inflamação de panos de
limpeza e panos de aplicação. Secar bem os panos
embebidos, estendendo-os ao ar livre ou guardar num
recipiente não inflamável (frasco de vidro ou lata de
metal). Durante a aplicação, deve assegurar-se de que o
produto não entra em contacto com material poroso
de isolamento, neste caso, há também perigo de autoinflamação. Ter atenção a eventuais alergias a
substâncias naturais. Devido ao teor dos óleos naturais,
as superfícies em locais de pouca luz podem amarelar.
Na secagem de óleos naturais pode surgir um cheiro
típico que desaparece após poucos dias.
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