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WF 99®
Lasur Aquoso Ceroso para Exteriores
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Lasur aquoso, formulado especificamente para a protecção da madeira, podendo ser aplicado em
madeiras frondosas, como carvalho, castanheiro e iroko, já que, pela sua composição e pelo seu
grande poder de penetração, actua como um bloqueador de taninos, muito presentes neste tipo de
madeiras. O WI 99® está disponível em três cores formuladas com pigmentos de óxido de ferro e
com filtros UV. Tal confere-lhe uma protecção extrema contra o ataque das radiações solares,
especialmente as ultravioleta, razão pela qual não é recomendada a aplicação do produto incolor no
exterior. Confere ainda à madeira uma elevada protecção fungicida e insecticida, prevenindo assim
possível ataques de fungos, apodrecimento e insectos como caruncho, térmitas, etc.
O WI 99® incorpora ainda na sua formulação ceras micronizadas, que conferem ao produto um
óptimo poder hidrorrepelente, com efeito de pérola, garantindo que a madeira tratada absorve o
mínimo de água possível.

PROPRIEDADES:



Fungicida;
Insecticida;




Elevada resistência à intempérie;
Baixo odor;





Resistência aos raios UV;
Anti-taninos;
Elevada duração;





Rápida secagem;
Grande poder de penetração;
Hidrorrepelente.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:
Embalagens de 1, 5 e 25 litros, em formato incolor e nas seguintes cores: TEKA,
CASTANHEIRO E CARVALHO.

APLICAÇÕES:
Ideal para a aplicação directa sobre portas, janelas e carpintaria exposta de exterior e de
interiores, sempre que se pretenda conseguir uma elevada protecção contra agentes
externos, como raios solares, fungos, caruncho, etc.

EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO:

FLOW-COATING IMMERSION

Qualquer questão sobre os dados aqui exibidos ou sobre utilizações
especiais deste produto, por favor, consulte a nossa Equipa Técnica,
que terá todo o gosto em lhe ceder informações adicionais.
Uma vez que os produtos estão sujeitos a evolução tecnológica, a
IBERSA reserva-se o direito de alterar os dados aqui contidos sem
aviso prévio. Consulte a validade desta ficha no prazo de um ano
após a sua emissão.
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MODO DE EMPREGO:
A madeira a tratar deve estar seca (máximo de 15% de humidade) e previamente lixada com uma
lixa de grão 150-180. Aplicar a primeira demão (usando 100 gr/m2), deixar secar umas 5 horas e
aplicar uma segunda demão (usando 100 gr/m2). Para obter uma maior protecção em madeiras
coníferas, pode aplicar uma terceira demão se desejar. Este produto não precisar de mais
nenhum acabamento.

DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO:
Viscosidade – 10”-20”
Peso específico - 1.03-1.06 Kg/L
Rendimento teórico: 8-10 m²/L/demão
Sólidos em peso: 20± 2%
Tempo de secagem:
Toque: 1 hora
Manipulável: 4 horas
Reenvernizar: 16 horas
Lixamento: 16 horas
*= Estes dados correspondem ao incolor

PRECAUÇÕES:
O lasur WF 99 ®, antes da sua aplicação, deve ser bem agitado para conseguir uma perfeita
homogeneização da cor. Não aplicar em temperaturas inferiores a 15ºC. Manter as embalagens
bem fechadas depois da utilização. A estabilidade deste produto durante o armazenamento é
de, pelo menos, 1 ano, desde que hermeticamente fechado na sua embalagem original e em
correctas condições de armazenamento. Não colocar os resíduos directamente na rede
sanitária.

OBSERVAÇÕES
Garantimos a qualidade dos nossos produtos de acordo com as condições gerais de venda e entrega. As
nossas recomendações técnicas são apenas indicações, que não comprometem a nossa responsabilidade. A
aplicação dos nossos produtos não está sob o nosso controlo, pelo que não poderemos ser responsabilizados
pela sua utilização indevida. Uma vez que os produtos estão sujeitos a evolução tecnológica, a IBERSA
reserva-se o direito de alterar os dados aqui contidos sem aviso prévio.
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Uma vez que os produtos estão sujeitos a evolução tecnológica, a
IBERSA reserva-se o direito de alterar os dados aqui contidos sem
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