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INFORMAÇÕES GERAIS 

GekkoSOL Lasur KREIDEZEIT é um aglutinante 

mineral incolor para madeira à base de silicatos. É a 

forma mais rápida e económica para dar cor à 

madeira em interiores, com apenas uma demão, 

utilizando um pincel, um pano ou uma esponja.  

GekkoSOL Lasur KREIDEZEIT é baseado numa nova 

mistura de silicatos. A composição e combinação 

especial destes silicatos dão origem a um produto 

que é apropriado para uma enorme variedade de 

aplicações. O agente aglutinante presente em 

GekkoSOL Lasur KREIDEZEIT é dióxido de silício 

(quartzo) diluído em água. Possui uma superfície 

específica de 500 m² por grama. Esta ampla 

superfície cria um poder de aderência 

extremamente elevado, sendo eficaz praticamente 

em qualquer superfície.  

Este aglutinante tem vindo a ser utilizado para 

aclarar vinho e sumos de uva há já alguns séculos.  

A designação GekkoSOL derivou da designação 

“gecko”, um lagarto com milhões de pelos 

finíssimos nas patas, que lhe permitem aderir às 

superfícies mais lisas, mesmo de cabeça para baixo.  

 

APLICAÇÃO 

GekkoSOL Lasur KREIDEZEIT é adequado para uso em 

interiores, sobre superfícies de madeira nova e 

também madeira não tratada. 

 

CARACTERÍSTICAS 

– Aglutinante incolor, pronto a usar, pode ser matizado 

conforme o desejado. 

– Puramente mineral. 

– Aglutinante de componente único. 

– Excelente poder de aderência em diversas superfícies. 

– Resistente a ácidos, soluções alcalinas e muitos 

solventes. Resistente a salpicos de água. 

– Alta capacidade de difusão. 

– Derivado à sua alcalinidade retarda a formação de 

bolor. 

 

COMPOSIÇÃO (DECLARAÇÃO COMPLETA) 

Silicatos de sódio, minerais de silício, água, xantana, 

soda, celulose e conservantes para citrinos. 

 

PREPARATIVOS 

Verificar o poder aderente de pinturas antigas e 

removê-las se necessário. Remover resíduos de óleo 

de moldagem em superfícies de betão.  

 

APLICAÇÃO 

Para superfícies de madeira, GekkoSOL Lasur 

KREIDEZEIT é aplicado sem diluir. Pode ser aplicado 

com uma esponja ou pincel, através de uma 

aplicação suave, repassando a superfície de forma 

ligeira e uniforme. 

 

MATIZAÇÃO 

É possível utilizar até 20% de pigmentos minerais 

KREIDEZEIT para a matização. A matização com cores 

mais fortes requer a consulta e aprovação por parte de 

KREIDEZEIT. Os pigmentos depois de adicionados 

podem reduzir o tempo de armazenagem. As misturas 

de GekkoSOL Lasur KREIDEZEIT com pigmentos devem 

ser utilizadas o quanto antes. Não guarde misturas com 

pigmentos da KREIDEZEIT Azul/Turquesa de Espinela e 

Azul/Violeta Ultramarino, durante mais de 3 dias. 

 

TAMANHOS DE RECIPIENTES  

Pronto para utilização em frascos PE  

Art. 1.138 - 1 litro Art. 1.139 - 5 litros 

Consulte a tabela de preços em vigor. 

 

RENDIMENTO 

Não diluído (óleo para madeira):  

1 litro de GekkoSOL Lasur KREIDEZEIT tem um 

rendimento de aproximadamente 10 m² por camada 

em superfícies lisas. 

 

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS 

Após utilização limpar de imediato com água. 
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ARMAZENAMENTO 

GekkoSOL Lasur KREIDEZEIT pode ser guardado no 

mínimo durante 12 meses, quando armazenado 

hermeticamente e a temperaturas acima dos 0ºC. 

 

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS 

Não eliminar os resíduos nas canalizações. Os resíduos 

secos podem ser eliminados juntamente com o lixo 

doméstico. 

 

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO 

Não aplicável, não é um produto perigoso.  

 

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA / NOTAS 

Usar óculos/luvas de proteção. Em caso de contacto 

com a pele ou com os olhos, lavar abundantemente 

em água corrente. Se os sintomas persistirem 

(especialmente no caso dos olhos), consultar um 

médico. Proteger todas as restantes superfícies contra 

salpicos. Remover os salpicos de imediato com água. 

Os salpicos podem provocar manchas irreversíveis. Ter 

em atenção eventuais alergias a substâncias naturais. 

Manter fora do alcance de crianças! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As presentes informações foram reunidas com base na 

nossa experiência e conhecimentos. Devido aos 

métodos de aplicação e às influências ambientais, bem 

como às diversas características das superfícies, não 

podem ser assumidas responsabilidades ou obrigações 

legais relativamente às recomendações individuais. 

Antes da aplicação, deve-se testar a adequabilidade do 

produto (pintura de teste). A validade do texto termina 

com revisões ou modificações do produto. As 

informações atualizadas sobre o produto podem ser 

obtidas diretamente em www.embarro.com ou pode 

entrar em contacto connosco diretamente através do 

nosso e-mail info@embarro.com . 

 

 

 


