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O óleo para mobiliário de jardim KREIDEZEIT pode 
ser utilizado como primeiro tratamento para 
móveis de jardim não tratados, mas também para 
a manutenção e renovação de madeiras já 
tratadas com óleo. 
As propriedades hidrófugas e repelentes da 
sujidade, bem como a boa capacidade de difusão, 
protegem a madeira a longo prazo contra a 
humidade e a podridão. 
O óleo para mobiliário de jardim KREIDEZEIT é 
incolor. Penetra profundamente na madeira, reaviva 
as cores e realça os veios da madeira. 
Para reavivar as cores das madeiras envelhecidas e 
para proteger as madeiras não tratadas contra o 
envelhecimento podem ser misturados pigmentos ao 
óleo para mobiliário de jardim. Para tal, consulte a 
nossa tabela de cores “Pigmentos em óleo”. 
Produzido a partir de matérias-primas naturais e 
renováveis. 
Não adequado para o tratamento de superfícies 
lacadas. 
 
COMPOSIÇÃO 
Óleo de linhaça, estandóleo de óleo de linhaça, 
estandóleo de óleo pirolenhoso, éster de glicerina de 
colofónia, essência de terebintina, agentes secantes 
isentos de chumbo (isentos de cobalto) 
 
FERRAMENTAS ADEQUADAS 
Pinceis de pintura de cerdas naturais de boa 
qualidade, esponjas resistentes ao solvente, panos de 
algodão 
 
REQUISITOS DA SUPERFÍCIE 
A superfície tem de estar não tratada, limpa, seca, 
isenta de gorduras e ser absorvente. 
Recomenda-se a realização de uma aplicação 
experimental em local pouco visível, para avaliar uma 
eventual alteração da cor da madeira. 
Não aplicar em madeiras húmidas! 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE 
“Abrir“ as madeiras novas e muito lisas com uma lixa 
(P100 ou P120), arredondar as arestas e remover as 
poeiras. Remover os depósitos de resina das 
madeiras coníferas com álcool (Art.º 461). 
Limpar as madeiras envelhecidas e, se necessário, 
alisá-las ligeiramente com lixa (P100 ou P120). 
Ter em atenção: 
As aparas de ferro que não tenham sido retiradas da 
madeira podem dar origem a descolorações durante o 
tratamento com óleo para mobiliário de jardim. 
Os móveis de jardim devem estar munidos de 
parafusos e ferragens de metal inoxidável, caso 
contrário podem ocorrer manchas escuras durante o 
tratamento com o óleo. 

TRATAMENTO 
Temperatura de tratamento e de secagem no mín. 
10°C ao longo de 48 horas. Durante este tempo, 
proteger as superfícies contra a chuva e a 
humidade. 
Aplicar uniformemente o óleo para mobiliário de 
jardim com um pincel, pano ou esponja bem 
embebidos em óleo. 20-30 minutos após a aplicação, 
limpar toda a superfície com um pano seco e que 
não largue pelos, removendo escrupulosamente 
todos os excessos, até a superfície apresentar um 
aspeto uniforme e acetinado. 
No caso de madeiras com muitos nós, é necessário 
ter atenção redobrada ao excesso de óleo, caso 
contrário podem ocorrer zonas brilhantes que deem 
à peça um aspeto manchado.  
O óleo para mobil iário de jardim não deve 
formar uma película sobre a madeira, mas sim 
ser absorvido pela madeira e preencher os 
poros. 
Os excessos de produto têm a aparência de zonas 
molhadas e brilhantes. Os excessos de produto que 
não sejam removidos podem não secar totalmente, 
mantendo-se viscosos e formando zonas com 
diferenças de brilho. Não aplicar novamente produto 
nestas zonas. Retirar os excessos com um raspador 
ou um esfregão da loiça húmido e, se necessário, 
aplicar novamente o produto. 
O tratamento inicial de madeiras novas exige pelo 
menos 2 aplicações de óleo para mobiliário de 
jardim, para manutenção e renovação realizar 1-2 
aplicações. 

Caso a superfície fique áspera após a secagem da 
primeira aplicação, pode ser realizado um polimento 
intermédio (P120 a P150). 
 
LIMPEZA 
As madeiras oleadas que apresentem pouca 
sujidade devem ser limpas apenas com água 
morna, sem aditivos. A limpeza de peças com maior 
grau de sujidade deve ser feita com uma solução 
suave de água e sabão (sabão de Marselha, Art.º 
220). 
 
TEMPOS DE SECAGEM 
Seco e pronto para receber outros tratamentos após 
aprox. 24 horas a 20 °C. Os tempos de secagem 
podem prolongar-se substancialmente devido a uma 
elevada humidade do ar, frio, madeiras que contenham 
tanino (carvalho, etc.) e à utilização de quantidades 
excessivas de produto. Por esse motivo, não exceder 
as quantidades recomendadas e verificar a 
quantidade utilizada durante a realização do 
tratamento. A dureza definitiva é alcançada após 
aprox. 4 semanas; utilizar com cuidado durante este 
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período de tempo. 
 
UTILIZAÇÃO 
Aprox. 0,04 – 0,10 litros/ m² por aplicação, 
dependendo da capacidade de absorção da 
superfície. 
 
TAMANHO DOS RECIPIENTES 
Art.º 309 0,5 l até 8 m² 
Queira consultar os preços na lista de preços em 
vigor. 

ARMAZENAGEM 
Quando armazenado hermeticamente fechado a 
temperaturas acima do ponto de congelação, 
conserva-se no mínimo durante 2 anos. 
 
LIMPEZA DAS FERRAMENTAS 
Limpar imediatamente após a utilização com 
essência de terebintina (Art.º 447) ou com uma 
solução de água morna e sabão (sabão de 
Marselha, Art.º 220). 
 
ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DO PRODUTO 
Não eliminar os resíduos de produto através das 
canalizações, armazenar a embalagem 
hermeticamente fechada e utilizar o restante mais 
tarde. Os resíduos secos do produto podem ser 
eliminados juntamente com o lixo doméstico. Os 
recipientes vazios que apresentem resíduos de 
produto devem ser entregues num ponto de 
reciclagem adequado. 
Respeitar a legislação em vigor relativa à eliminação 
de resíduos de vernizes e tintas. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO 
Xn - nocivo  
N – perigoso para o ambiente 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM A 
NORMA CHEMVOCFARBV 
Teor máx. de compostos orgânicos voláteis (VOC): 
(Cat. 1.f): 700 g/l (2010) O produto contém no máx. 
490 g/l VOC.

AVISOS / INDICAÇÕES DE SEGURANÇA 
Inflamável. Nocivo por inalação, ingestão e em 
contacto com a pele. Irritante para a pele e para os 
olhos. Pode causar sensibilização em contacto com 
a pele. Tóxico para os organismos aquáticos, pode 
causar efeitos negativos a longo prazo no ambiente 
aquático. Nocivo: pode causar lesões nos pulmões 
se ingerido. Utilizar luvas e vestuário de proteção 
adequados durante o trabalho. Evitar a libertação 
deste produto para o ambiente. Em caso de 
ingestão, não provocar o vómito. Consultar 
imediatamente o médico e, se possível, mostrar-lhe 
a embalagem ou este folheto. Trabalhar em local 
bem ventilado e não atear fogo nas proximidades. 
Manter fora do alcance das crianças. 
Devido ao teor de óleos secos, existe o 
perigo de combustão espontânea de panos 
de l impeza, esponjas e panos uti l izados 
para aplicar o produto! Secar os panos 
embebidos em produto bem estendidos ao ar livre 
ou guardar num recipiente fechado e não inflamável 
(lata de metal). Durante a aplicação, garantir que o 
óleo não entra em contacto com material poroso de 
isolamento. Neste caso há também perigo de 
combustão espontânea. 
 
Ter atenção a possíveis alergias a produtos naturais. 
Devido ao teor em óleos naturais, as superfícies em 
locais de pouca luz podem amarelar. Durante a 
secagem dos óleos naturais pode surgir um odor 
característico que desaparece com o tempo. 
 
A informação anterior foi compilada com base na 
nossa experiência e conhecimentos.  Devido aos 
métodos de aplicação e às influências ambientais, 
bem como as diversas características das 
superfícies, não podem ser assumidas 
responsabilidades ou obrigações legais 
relativamente às recomendações individuais. Antes 
da aplicação, a adequabilidade do produto deve ser 
testada (pintura de teste). A validade do texto 
termina com revisões ou modificações do produto.  

As informações atualizadas sobre o produto 
encontram-se em >> www.kreidezeit.de << ou em  
>> www.embarro.com >>. 
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