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PRODUTO

TDS-0719

EMBALAGENS

WOODMARK TWP 092i
PRIMÁRIO DE PROTEÇÃO À
BASE DE ÁGUA

750ML, 2,5L

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

USOS / ÂMBITO DE APLICAÇÃO

PROPRIEDADES

WOODMARK TWP 092i PRIMÁRIO DE
PROTEÇÃO À BASE DE ÁGUA é um primário
de proteção da madeira à base de água, pronto
a usar e adequado para uso amador e
profissional, que protege e previne a madeira
contra fungos destruidores da madeira e
fungos de mancha azul (Blue Stain). Exerce
uma função com um efeito inseticida e
fungicida contra insetos (incluindo térmitas).
Destina-se ao tratamento de madeiras
exteriores como janelas, portas de exterior,
revestimentos, cercas, beirados e alpendres. O
contacto direto com o solo e o meio aquático
deve ser evitado. O TWP 092i é um produto à
base de água, pronto a usar. Ele não forma
uma película e, portanto, não estala.
WOODMARK TWP 092i PRIMÁRIO DE
PROTEÇÃO À BASE DE ÁGUA tem provado
oferecer uma excelente proteção e um amplo
espectro contra os fungos da mancha azul, de
acordo com as normas europeias, tais como a
Norma UNE-EN152: Metodologia de Teste. E
também contra a proteção contra insetos, de
acordo com a norma UNE-EN 46-EN 84/EN 73
e UNE-EN 84/EN 73.

Todos os tipos de madeira: pinho,
álamo, olmo, cipreste, abeto, cedro,
mogno, oliveira, nogueira, etc.
É especialmente recomendado para
superfícies de madeira, tais como:
Casas de madeira. Móveis de jardim.
Cercas, vigas, beirados, alpendres,
corrimões, persianas, molduras,
portas, móveis.

Primário de poro aberto
Não levanta os grãos da madeira
Repintável com qualquer tipo de tinta
Translúcido, revela o veio original da
madeira
Não amarelece nem estala
Alto poder de penetração na madeira
Excelente aderência e dureza
Permite a transpiração do suporte
Resistente às intempéries e aos agentes
atmosféricos
Protege a superfície pintada
Secagem rápida
Fácil de aplicar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Estado físico

Líquido

Acabamento

Mate translúcido

Cor

Branco Osso

Densidade

0,95-1,05 g/mL

Sólidos em volume

5-7%

Secagem ao tato

2 horas, dependendo da espessura aplicada e das condições ambientais

Secagem para repintura

Recomenda-se a repintura após 24 horas, (a 23ºC e 60% de humidade relativa)

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO
Temp. Madeira e Ambiente
Humidade ambiental
Humidade da madeira

Mín. +5 ºC / Máx. +35 ºC
Máx. 80%
Suporte seco, Máx. 18%

(*) As condições de espessura da película, a temperatura e humidade relativa influenciam a secagem e a repintura.

Os dados técnicos especificados nesta tabela podem variar no caso
do material ser tingido.
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PREPARAÇÃO DO SUPORTE
ASPETOS GERAIS
Limpe as superfícies a serem pintadas se possuírem tintas que possam descascar ou que estejam mal aderidas à
superfície. Não aplicar em suportes gordurosos ou empoeirados.
Eliminar cuidadosamente os possíveis resíduos de óleo e partículas soltas de ferrugem ou tinta com uma escova.
Se a superfície a ser pintada tiver falhas, buracos, desníveis, etc., iremos repará-los de antemão com uma massa adequada à
superfície.
É aconselhável lixar todas as superfícies antes de pintar.
SUPERFÍCIES DE MADEIRA NÃO PINTADAS E PINTADAS
Tanto nas madeiras de exterior novas como antigas, é aconselhável proteger previamente a madeira utilizando WOODMARK TWP 092i
PRIMÁRIO DE PROTEÇÃO À BASE DE ÁGUA como tratamento preventivo contra insetos, fungos e larvas de caruncho.
Misture o produto com um agitador limpo e agite com movimentos uniformes e cilíndricos, do fundo do recipiente para fora, até
que o produto esteja completamente dissolvido.
Aplique 1 ou 2 demãos não diluídas de WOODMARK TWP 092i PRIMÁRIO DE PROTEÇÃO À BASE DE ÁGUA.
Uma vez seca a camada de produto, aplique o produto de acabamento (lasures, vernizes, lacas, esmaltes, poliuretanos, etc.) em
camadas uniformes.
Impregne completamente a superfície para que não haja áreas descobertas. Mexa bem o produto cada vez que o vai usar.
Não aplicar em superfícies não absorventes.

SISTEMA DE APLICAÇÃO
SISTEMA

PRODUTO

RDTO. TEÓRICO

PRIMÁRIO DE
PROTEÇÃO

WOODMARK TWP 092I
4-6 m2/L camada*
PRIMÁRIO DE PROTEÇÃO À BASE DE ÁGUA

DILUIÇÃO

PRONTO A USAR

CAMADAS

1 ou 2

(*) *Aplicado a 200mL/m2 para superfícies normais. Este rendimento pode variar, dependendo da superfície onde queremos aplicá-lo, do método de aplicação
utilizado, das condições de trabalho e da espessura da camada aplicada (é aconselhável fazer um ensaio prévio para determinar o rendimento exato).

RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO
PROCESSO

RECOMENDAÇÕES

DILUIÇÃO

PRONTO A USAR

APLICAÇÃO

WOODMARK TWP 092I PRIMÁRIO DE PROTEÇÃO À BASE DE ÁGUA pode ser aplicado com trincha e rolo.
•Para uma aplicação com trincha, certifique-se de que a trincha não liberta pelos e se os pelos não estão abertos.
•Para uma aplicação com rolo, humedeça com água antes e remova quaisquer fios soltos, evite girar o rolo rapidamente,
pois poderá causar borbulhas e gotejamento do produto.

LIMPEZA

Água e sabão suave

MANUTENÇÃO

• Não é recomendado lavar as superfícies antes de 15-20 dias após a aplicação do produto.
• O produto tem boa resistência aos agentes de limpeza habituais. Para maximizar a durabilidade do produto,
recomenda-se limpar com um pano macio, com água e um detergente líquido neutro. A limpeza com diluentes não é
recomendada.

Os dados técnicos especificados nesta tabela podem variar no caso
do material ser tingido.

2

WOODMARK TWP 092i PRIMÁRIO DE PROTEÇÃO À
BASE DE ÁGUA

TDS-0719

20/5/19

DADOS ADICIONAIS
SEGURANÇA
Os conservantes da madeira devem ser usados com cuidado. Por favor, leia as etiquetas e instruções do produto antes de o usar. O
produto está pronto para ser utilizado e não deve ser diluído. Agitar bem antes de usar. Tape bem o recipiente após a utilização.
Quando aplicado, o teor de humidade da madeira não deve exceder 18% e a superfície da madeira deve estar limpa, seca e sem pó
no momento do tratamento. Durante a aplicação e secagem, a temperatura deve ser superior a 5°C e a humidade relativa deve ser
inferior a 80%. O piso deve ser revestido com uma folha de plástico durante a utilização ao ar livre. Não deve ser aplicado quando o
produto, durante a sua aplicação, pode atingir águas superficiais, tais como pontes, rios, lagos, etc. Não aplicar a temperaturas
extremas, nem abaixo de 5ºC nem acima de 25ºC. Não aplicar em superfícies húmidas ou em áreas onde a água possa escorrer.
Em obras exteriores, não se pintará se for esperada chuva nas próximas horas. Preservar os recipientes de temperaturas geladas.
Não deixar os recipientes abertos. Não usar utensílios nem maquinaria de aplicação em que tenham sido utilizados produtos à base
de diluente. Limpar imediatamente o equipamento utilizado onde produtos à base de diluentes tenham sido utilizados com água.
Limpar imediatamente o equipamento utilizado após a aplicação com água. Manter boas condições de ventilação durante o tempo
de secagem. Usar luvas e óculos de proteção adequados. Não misturar com nenhum outro material ou produto além dos listados
nesta Ficha Técnica. Leia atentamente as instruções na etiqueta antes de usar.
SEGURANÇA
Para qualquer informação referente a questões de segurança na utilização, armazenamento, transporte e eliminação de resíduos
deste produto, os utilizadores devem consultar a rotulagem e a versão mais recente da Ficha de Segurança, que contém as
informações de segurança, ecologia e toxicologia do produto.
Ficha de Dados de Segurança: MSDS-719
CÓDIGO LER: 08 01 12
ARMAZENAGEM
A estabilidade do produto nas seus embalagens originais não abertas, a temperaturas ambientais não superiores a 30 °C nem
inferiores a 5 °C será de 24 meses a partir da data de fabrico. O armazenamento deve ser feito em local fresco e seco, nas suas
embalagens originais, bem fechadas, não danificadas e protegidas das geadas e da ação direta do sol.
POSIÇÃO PAUTAL
Código TARIC: 3209 10 00

Nota: Os dados indicados nesta ficha técnica podem ser modificados de acordo com possíveis variações na formulação e, em todo o caso, expressam os valores indicativos
que não eximem de efetuar as adequadas provas de idoneidade do produto para um determinado trabalho.

EUPINCA, S.A.

tkrom.com

C/ Londres, 13
Pol. Industrial Cabezo Beaza
30353 Cartagena, Múrcia
Tel.: +34 968 085 508 / +34 968 085 509
info@grupotkrom.com
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