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Óleo Teka e Tratamento
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PRODUTOS ASSOCIADOS

Espátulas

Impregnante Deck PW9

Impregnante Acetinado PW9

Luvas de Proteção

PRINCIPAIS VANTAGENS

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Elevada percentagem de biocida 
(0,40%)

✓ Protege de ataques do bicho da 
madeira

✓ Secagem rápida

✓ Compatível com base aquosa ou 
solvente

✓ Acabamento sedoso

✓ Mantém o tom mais natural da 
madeira

✓ Elevada resistência aos raios U.V.

✓ Não forma película

✓ Não é escorregadio

✓ Hidrofobiza a madeira

✓ Secagem rápida

Descrição do produto
Impregnante biocida em base solvente com uma excelente capacidade de penetração, tanto em madeiras 

duras como em madeiras gordurosas (coníferas e tropicais)

Características

Aplicações

• Elevada percentagem de biocida (0,40%);

• Previne e trata as madeiras contra determinados insetos que atacam as mesmas;

• Depois de seco, pode ser pintado com todo o tipo de vernizes, sejam de base aquosa ou solvente;

• Disponível em embalagem de 1 e 5 Litros;

• Rendimento de 10 a 12 m²/Litro;

• Tempo de secagem de 1 hora;

• Pintável após 24 horas da aplicação.

• Adequado para todo o tipo de madeiras, tanto em interiores como em exteriores, que necessitem de 

tratamento e prevenção contra o ataque do bicho da madeira.

Tratamento Anti-Caruncho

Instruções de aplicação
Agitar antes de usar. Para todo o tipo de madeiras, tanto em interiores como exteriores.

Preparação do suporte: Eliminar os restos de vernizes ou outras pinturas antigas da Madeira, de forma a 

facilitar a penetração do produto.

Aplicação do produto: Aplicar com trincha, rolo, por imersão ou pulverização. Adequado para proteção 

de caráter preventivo.

Envernizamento: Deixar secar em profundidade antes de começar a aplicar o verniz. Uma vez seco podem 

ser aplicados vernizes, quer aquosos, quer em base solvente.

Limpeza: Utilizar aguarrás ou acetona.

Descrição do produto
Impregnante revitalizador para qualquer tipo de madeira, tanto em interiores como em exteriores. Realça 

os tons naturais da madeira, potenciando o seu aspeto mais natural.

Aplicações

Características

• Adequado para todo o tipo de mobiliário de exterior que necessite de tratamento, seja de prevenção, 

manutenção ou revitalização.

• Disponível em Incolor;

• Confere um tratamento eficaz de proteção contra a ação da humidade e aumenta a resistência à ação da 

luz solar, permitindo que a madeira mantenha o seu aspeto mais natural possível;

• Acabamento sedoso;

• Não escorregadio;

• Não forma película;

• Hidrofobiza a madeira;

• Tempo de secagem de 1 hora;

• Pintável após 8 horas da aplicação;

• Rendimento de 10-12 m²/Litro.

Óleo Teka

Instruções de aplicação
Agitar antes de usar. Para todo o tipo de madeiras, tanto em interiores como exteriores.

Preparação do suporte: Eliminar os restos de vernizes ou outras pinturas antigas da Madeira, de forma a 

facilitar a penetração do óleo na madeira.

Aplicação do produto: Aplicar até saturação através de uma trincha ou rolo. Após 20 a 30 minutos, remover 

o excesso com um pano. Para um acabamento perfeito, uma vez seca a primeira demão, lixar suavemente 

e aplicar uma segunda demão com um pano.

Manutenção: Limpar a madeira a recuperar e aplicar novamente o Óleo Teka.

Limpeza: Utilizar aguarrás.
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Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as 
técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo o 
fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.
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CÓDIGO DESCRIÇÃO COR CAPACIDADE QTD. EMBALAGEM QTD. PALETE

018860010001 Óleo Teka PECOL WOOD PROTECT Incolor 5 l 1 Uni. -

018860010000 Óleo Teka PECOL WOOD PROTECT Incolor 1 l 1 Uni. -

018850050000 Tratamento ANTI-CARUNCHO PECOL WOOD PROTECT Incolor 5 l 1 Uni. -

018850010000 Tratamento ANTI-CARUNCHO PECOL WOOD PROTECT Incolor 1 l 1 Uni. -

Informação de segurança, limpeza e 
manuseamento do produto

Dados técnicos

O Óleo Teka não causa qualquer tipo de reações 

alérgicas na pele. De qualquer forma, em casos 

isolados em que a pele esteja em contato contínuo 

com o produto, pode ocorrer algum tipo de feridas 

e lacerações. Ou seja, o contacto contínuo e direto 

do produto com a pele devem ser evitados. 

O Tratamento Anti-Caruncho é um produto 

nocivo. Caso seja ingerido, não provocar o vómito 

e consulte imediatamente um médico especialista. 

Evitar o contato com a pele. Caso entre em 

contato com a pele, pode causar irritação ou 

pequenas feridas. Evitar a respiração direta dos 

vapores. Em caso de contato com os olhos, lavar 

abundantemente com água corrente e consultar 

um médico especialista.

Consulte com maior detalhe a Ficha de Segurança 

dos produtos (disponível sob pedido).

Óleo Teka Tratamento

Ponto de ebulição >100ºC >100ºC

Densidade 0,840 g/cm³ 0,770 g/cm³

Tempo de Secagem 1 Hora 1 Hora

Tempo para ser repintado ou lixado 24 Horas 24 Horas

Rendimento 10-12 m²/Litro 10-12 m²/Litro

Validade 12 meses 12 meses

Embalagens e informação logística

Para informações técnicas, de 
qualidade ou segurança do produto, 
por favor contacte

Condições de armazenamento e 
prazo de validade

O Óleo Teka está disponível em embalagens 

de 750ml. O Tratamento Anti-Caruncho está 

disponível em embalagens de 1 e 5 l.

Se armazenado dentro da embalagem original e a 

temperaturas a baixo dos 25ºC, tem validade de 24 

meses desde a data de enchimento.

Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Raso de Paredes - 3750-403 Espinhel

Águeda - Portugal

✉ scpindustria@pecol.pt / ✆ +351 234 612 900

A PECOL garante que o produto está devidamente armazenado, 
dentro da validade e das suas especificações.
A responsabilidade não excederá, em nenhum caso, o montante 
que se encontra descrito nas Condições de Venda da empresa.
Em nenhum caso, a PECOL é responsável por algum tipo de 
incidente ou danos consequentes.

Garantia


