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Impregnante PW9 (Deck e Acetinado)

Descrição do Produto
Impregnante monocomponente de base aquosa para decks de madeira. Este produto confere à madeira 

uma proteção contra raios UV, assim como proteção fungicida, bactericida e inseticida. Tem baixos níveis 

de viscosidade e teor de sólidos, de forma a garantir um excelente poder de penetração na madeira. 

O poro fica aberto, permitindo que a madeira respire e facilitando a manutenção.
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PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ 3 em 1 (Tratamento,  
acabamento e manutenção)

✓ Rendimento de 10-12 m2/Litro 
(por demão)

✓ Excelente resistência à intempérie

✓ Excelente aderência e  
elasticidade à madeira

✓ Secagem rápida, mesmo  
em madeiras tropicais

✓ Inodoro aquando da aplicação

✓ Lavagem dos materiais de 
aplicação com água

✓ Variedade de aplicações através 
de pistolas de pulverização, rolo, 
imersão, escova, etc…

✓ Quando seco, repele a água

✓ Estabilidade da cor

✓ Protege a madeira de raios UV

✓ Não inflamável

PRODUTOS ASSOCIADOS

Luvas de Proteção

Parafusos AGL

Deck Pec

Descrição do Produto
Impregnante monocomponente de base aquosa para todo o tipo de madeiras de exterior, que confere um 

acabamento fantástico e protege todo o tipo de madeiras.

O Acetinado PW9  aumenta o brilho natural da madeira, dando mais cor e prevenindo do envelhecimento.

Utilizações

Cores disponíveis

Cores disponíveis

Utilizações

• Aplicação em todo o tipo de decks de madeira de exterior, mesmo que madeiras tropicais.

Ipê 

Carvalho Francês 

Teka

Teka

Pinho

Nogueira

Incolor

Incolor

• Aplicação em todo o tipo de madeiras de exterior, tais como janelas e mobiliário;

• Também aplicável em madeiras tropicais.

Impregnante para Deck PW9

Impregnante Acetinado PW9

Instruções de uso

Instruções de uso

• Limpe a madeira de qualquer tipo de gorduras ou sujidades;

• Agite bem o produto antes de o aplicar;

• Em caso de diluição do produto, recomenda-se a utilização de água desmineralizada;

• Aplique o produto em camadas finas, de forma a evitar acumulações de produto;

• Não aplicar o produto a temperaturas inferiores a +12°C e com humidade do ar acima dos 85%.

• Limpe a madeira de qualquer tipo de gorduras ou sujidades;

• Agite bem o produto antes de o aplicar;

• Em caso de diluição do produto, recomenda-se a utilização de água desmineralizada;

• Aplique o produto em camadas finas, de forma a evitar acumulações de produto;

• Não aplicar o produto a temperaturas inferiores a +12ºC e com humidade do ar acima dos 85%.

Impregnante para Deck PW9

Impregnante Acetinado PW9

Nogueira Escuro Caoba Ébano

PROTECT
PROFESSIONAL
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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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Dados técnicos

Deck Acetinado

Viscosidade nº4 12" 52"

Densidade 1,025 - 1,050 gr/cm3

Deck Acetinado

Seco ao tato aprox. 60"

Seco para envernizar 6h 2h

1. Parâmetros Físicos (a +20°C)

2. Tempos de secagem (100 gr/m² a +20°C)

Inalação: Coloque a vítima em local arejado, 

mantendo-a calma e tranquila. Se a respiração for 

irregular ou parar, proceda a respiração artificial. 

Não administre oralmente nenhum tipo de 

químicos. Se a vítima se encontrar inconsciente, 

mantenha-a numa posição confortável e procure 

assistência médica.

Contato com os olhos: Se utilizar lentes de 

contato, retire-as de imediato. Lave os olhos com 

bastante água limpa e fresca durante pelo menos 

10 minutos, puxando as pálpebras para cima. 

Procure assistência médica.

Contato com a pele: Se o produto entrar em 

contato com a pele, retire imediatamente a roupa 

que possa estar contaminada com o produto. Lave 

a pele abundantemente com água e sabão, ou com 

um produto de limpeza adequado. NUNCA utilize 

solventes ou diluentes.

Ingestão: Se acidentalmente ingerir o produto, 

procure assistência médica. Mantenha-se calmo e 

NUNCA provoque o vómito.

Leia atentamente o rótulo do produto. Para mais 

informações, leia a ficha de segurança (disponível 

sob pedido). 

Informação de segurança, limpeza e 
manuseamento do produto

Condições de armazenamento
e prazo de validade
Validade de 24 meses, se armazenado e transportado 

em condições normais.

A temperaturas elevadas, a validade do produto 

diminui.

O impregnante Deck e Acetinado está disponível 

em embalagens de 750ml e 5l.

Embalagens e informação logística

Para informações técnicas, de 
qualidade ou segurança do produto, 
por favor contacte
Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Raso de Paredes - 3750-403 Espinhel

Águeda - Portugal

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

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período 
de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante 
nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da 
empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada 
por qualquer tipo de danos consequentes.

Garantia

CÓDIGO DESCRIÇÃO COR CAPACIDADE QTD. EMBALAGEM QTD. PALETE

008820050000 Móveis e Fachadas ACETINADO PW9 PECOL WOOD CARE Incolor 5 l 1 Uni. -

008820050002 Móveis e Fachadas ACETINADO PW9 PECOL WOOD CARE Teka 5 l 1 Uni. -

008820050003 Móveis e Fachadas ACETINADO PW9 PECOL WOOD CARE Nogueira 5 l 1 Uni. -

008820050006 Móveis e Fachadas ACETINADO PW9 PECOL WOOD CARE Carvalho Francês 5 l 1 Uni. -

008827500000 Móveis Jardim ACETINADO PW9 PECOL WOOD CARE Incolor 750 ml 6 Uni. -

008827500002 Móveis Jardim ACETINADO PW9 PECOL WOOD CARE Teka 750 ml 6 Uni. -

008827500003 Móveis Jardim ACETINADO PW9 PECOL WOOD CARE Nogueira 750 ml 6 Uni. -

008827500004 Móveis Jardim ACETINADO PW9 PECOL WOOD CARE Nogueira Escuro 750 ml 6 Uni. -

008827500006 Móveis Jardim ACETINADO PW9 PECOL WOOD CARE Carvalho Francês 750 ml 6 Uni. -

008827500008 Móveis Jardim ACETINADO PW9 PECOL WOOD CARE Ábano 750 ml 6 Uni. -

008827500009 Móveis Jardim ACETINADO PW9 PECOL WOOD CARE Caoba 750 ml 6 Uni. -

CÓDIGO DESCRIÇÃO COR CAPACIDADE QTD. EMBALAGEM QTD. PALETE

008810050000 Impregnante DECK PW9 PECOL WOOD CARE Incolor 5 l 1 Uni. -

008810050001 Impregnante DECK PW9 PECOL WOOD CARE Ipê 5 l 1 Uni. -

008810050002 Impregnante DECK PW9 PECOL WOOD CARE Teka 5 l 1 Uni. -

008817500001 Impregnante DECK PW9 PECOL WOOD CARE Ipê 750 ml 6 Uni. -

008817500002 Impregnante DECK PW9 PECOL WOOD CARE Teka 750 ml 6 Uni. -

008817500007 Impregnante DECK PW9 PECOL WOOD CARE Pinho 750 ml 6 Uni. -


