
ÓLEO TECA 
CLASSIC
 Óleo mobiliário de jardim
 Nutre, protege e embeleza todos os móveis em 

teca e madeiras exóticas no exterior da casa.

ÓLEO TECA 

CARACTERÍSTICAS
Nutre e protege a madeira contra a água, o sol, as manchas e as gorduras.
Preserva a madeira e o seu aspecto natural.
 Alta resistência aos raios UV e à água
 Proteção anti manchas e anti gorduras
 Ideal todo tipo de madeiras
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FORMATOS                              CORES

0,75L 2,5L

USO
Aplica-se sobre todos os móveis exteriores de teca ou de madeira
exótica: mesas, cadeiras, bancos…



PREPARAÇÃO
Madeira em bruto ou oleada: lixar levemente com papel de lixa de grão fino e eliminar o pó. Madeira protegida com
protetor decorativo: lixar e eliminar o pó.

PREPARAÇÃO

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

PERIGO
Contém Hidrocarbonetos C9-C1. EUH208: Contém 2-butanona-oxima. Pode provocar uma reação alérgica. EUH066: A
exposição repetida pode provocar secura ou formação de gretas na pele. H304: Pode ser mortal por ingestão e
penetração nas vias respiratórias. P101: Se necessita conselho médico, ter em mãos a lata ou o rótulo do produto.
P102: Manter fora do alcance das crianças. P271: Utilizar unicamente em exteriores ou em lugares bem ventilados.
P301+P310: EM CASO DE INGESTÃO: contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um
médico. P331: NÃO provocar o vómito. P501: Eliminar o conteúdo/o recipiente em um centro de recolha de resíduos
(contatar com a autoridade local).
Atenção: eliminar o material e os panos manchados em uma bolsa de plástico hermeticamente fechada. Risco de
autocombustão das ferramentas e têxteis em contato com o produto.

ÓLEO TECA CLASSIC

MANUTENÇÃO
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1- Agitar bem antes de usar.
2- Com a ajuda de um pincel largo, aplicar generosamente a 1ª capa do óleo.
3- Aproximadamente 20 min depois, eliminar o excedente de produto com um pano de algodão que não deixe pelos.
4- Deixar secar 6 horas. Aplicar uma 2ª capa repetindo a operação.
5- Com um pincel ou rolo eliminar o excesso de produto que não tenha sido absorvido. Não deixar camada
demasiado espessa para manter um bonito aspecto de madeira natural.

Eliminar o material e os panos manchados em uma bolsa de plástico hermeticamente fechada. Risco de combustão
das ferramentas e têxteis em contato com o produto.

Teste da prova de água (para saber se a madeira está corretamente oleada): se ao verter uma gota de água na
madeira esta fica encima e se desliza o suporte está corretamente oleado. Em caso contrário aplicar outra capa de
produto. O aspecto obtido pode variar em função das características específicas da madeira. Realizar uma prova em
uma parte não visível do móvel.

Ao início e ao final do verão, aplicar uma capa generosa de óleo com um pincel.
Deixar penetrar 20 min e eliminar o excedente com o pano.


