
PINTURA INTERIOR 
EASY DECO
 RESISTÊNCIA AOS GOLPES E ÀS MANCHAS
 LONGA DURAÇÃO
 MULTI-SUPERFICIE

INFORMAÇÃO

CARACTERÍSTICAS
EASY DECO é uma pintura interior 3 em 1: adere sem decapagem nos
suportes envernizados ou em estratos; decora e transforma os suportes;
resiste às manchas e protege os móveis e marcenarias dos riscos diários. EASY
DECO aplica-se de um modo simples obtendo um resultado perfeito.
Manutenção fácil: muito lavável.
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FORMATOS CORES

USO
Indicado para a decoração dos móveis e marcenarias da casa: cómodas,
criados mudos, portas, armários, cadeiras, vigas... Aplica-se diretamente em
qualquer suporte que queira transformar ou personalizar: madeiras
envernizadas ou com protetor, madeiras chapadas ou em estratos, melamina,
madeiras OSB, MDF...

RENDIMENTO 

LIMPEZA DAS
FERRAMENTAS 

SECAGEM 
COMPLETA

SECAGEM 
ENTRE 2 DEMÃOS

0,5L

FERRAMENTAS



PREPARAÇÃO

1. Misturar com uma varinha, insistindo no fundo da lata para homogeneizar todo o produto.
2. Aplicar uma 1ª demão fina com um pincel no sentido das veias da madeira. Deixar secar 4 horas.
3. Aplicar uma 2ª demão da mesma forma. Deixar secar 12 horas.
Para as superfícies verticais grandes, aplicar as 2 demãos com rolo de esmaltar.
Para as cores vivas, pode ser necessário uma demão adicional.
A resistência ótima da pintura é obtida depois de 20 dias da secagem, usar com cuidado (evitar choques, manchas)
durante os primeiros 20 dias. Respeitar o rendimento do produto, evitar carregar muito a pintura ou pelo contrário.
Aplicar a pintura a uma temperatura ambiente entre 12° e 25°C e evitar as correntes de ar. Não aplique novamente
na superfície durante a secagem. Limpar as ferramentas com água.
Para a manutenção do suporte, usar um detergente suave. Não usar esponja abrasiva.

APLICAÇÃO

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
EUH208: Contém Benzisotiazolinona. Pode provocar uma reação alérgica. P102: Manter fora do alcance das crianças.
P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de
recolha de resíduos (contato com a autoridade local). Fechar bem a embalagem depois do uso.
Valor limite da UE para esse produto (cat A/i) : 140g/L (2010). Este produto contém max 5g/L COV
NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS < 0°C.
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A preparação é uma fase OBRIGATÓRIA.
• MADEIRAS POROSAS (madeira bruta, mdf.): lixar com papel de lixa e retirar o pó.
• MADEIRAS ENVERNIZADAS: Limpar com um detergente com base de soda (alcalino), enxaguar abundantemente
com água e deixar secar. Lixar o suporte com papel de lixa grão 240 e retirar o pó.
• MADEIRAS CHAPADAS, EM STRATOS OU MELAMINA: Limpar com um detergente com base de soda (alcalino),
enxaguar abundantemente com água e deixar secar.
• MADEIRAS ENCERADAS: Desencerrar, lixar e retirar o pó.


