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Renovador e Decapante
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PRODUTOS ASSOCIADOS

Espátulas

Impregnante Deck PW9

Impregnante Acetinado PW9

Luvas de Proteção

Renovador

Decapante Gel

PRINCIPAIS VANTAGENS

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Não estraga a madeira

✓ Não escurece nem desgasta a 
madeira

✓ Pode ser aplicado na vertical ou  
na horizontal

✓ Não é tóxico irritante nem nocivo

✓ Ação rápida do produto

✓ Solúvel em água

✓ Limpa e revitaliza todo o tipo de 
madeiras

✓ Recupera o tom natural da 
madeira

✓ Limpa em profundidade

✓ Base Aquosa

✓ Secagem rápida

✓ Elevado Rendimento

Descrição do produto
Produto de base aquosa aquosa e praticamente inodoro que limpa e protege madeiras manchadas e 

envelhecidas com o decorrer do tempo.

Aplicações

Características

• Todo o tipo de madeiras que necessitem de ser renovadas.

• Elevado poder de limpeza e revitalização de madeiras manchas e envelhecidas pela intempérie, com o 

decorrer dos anos;

• Ação rápida e profunda, recuperando a tonalidade original da madeira, eliminando sujidades;

• Disponível em embalagem de 750 ml;

• Solúvel em água;

• Tempo de secagem de 1 a 2 horas;

• Pintável após 3 a 6 horas da aplicação;

• Rendimento de 10-12 m²/Litro.

Instruções de aplicação
Agitar antes de usar. Para todo o tipo de madeiras.

Preparação do suporte: Eliminar o pó e sujidades antes de aplicar o produto.

Aplicação do produto: Aplicar o Renovador abundantemente com uma trincha sobre a madeira 

humedecida com água. Deixe atuar aproximadamente 20 a 30 minutos. No caso de manchas persistentes, 

repetir a operação no sentido do veio da madeira. Limpar a madeira com muita água (de preferência com 

alguma pressão), assegurando a eliminação em profundidade do produto aplicado.

Limpeza: Utilizar água.

Descrição do produto
Decapante em forma de gel para Madeiras de Interiores e Exteriores.

Características

Aplicações

• Elimina todo o tipo de pinturas e vernizes, não estragando a madeira;

• Não escurece nem desgasta a madeira:

• Excelente tixotropia;

• Pode ser aplicado tanto vertical como na horizontal;

• Rápida ação;

• Não é tóxico, nocivo nem irritante;

• Decapa outro tipo de materiais, tais como metal e ferro;

• 20 a 30 minutos de tempo de ação;

• Aspeto – Gel.

• Especialmente formulado para decapar todo o tipo de madeiras, tanto em interiores como em exteriores

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

Preparação do suporte: Eliminar o pó e sujidades antes de aplicar o produto.

Aplicação do produto: Aplicar o Decapante com uma trincha em camadas abundantes sobre a madeira 

a decapar.

Aguardar aproximadamente 20 a 30 minutos e retirar o produto com uma espátula. Limpar a madeira com 

um diluente para eliminar em profundidade os restos do produto aplicado e deixar secar completamente. 

Repetir a operação até a madeira ficar totalmente decapada.

Limpeza: Utilizar diluente.
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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

008837500000 Renovador PECOL WOOD CARE Incolor 750 ml 1 Uni. -

008847500000 Decapante Gel PECOL WOOD CARE Incolor 750 ml 1 Uni. -

Informação de segurança, limpeza e 
manuseamento do produto

Dados técnicos

O Renovador e o Decapante não causam 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 Decapante é facilmente inflamável, mantenha 

o produto afastado de qualquer tipo de fonte de 

ignição ou chama.

Consulte com maior detalhe a Ficha de Segurança 

dos produtos (disponível sob pedido). 

Renovador Decapante

Viscosidade (Brookfield 10 rpm) 1500±300 cps 2000±1000 cps

Densidade 1,00 gr/cm³ 1,06 gr/cm³

Tempo de Atuação 25 minutos 20-30 minutos

Aspeto - Gel

Ponto de Ebulição >100°C >55°C

Ponto de Inflamação - 14°C

Validade dentro da embalagem 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 Renovador e o Decapante estão disponíveis 

em embalagens de 750 ml.

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


