
DECK.OIL GS   DECK.OIL GS COLOR    
Óleo protetor de alto rendimento para madeiras de exterior

DESCRIÇÃO
Óleo protetor à base de vegetais, de excelente desempenho e alto rendimento, DECK OIL GS nasce de uma esmerada 
seleção de vários óleos e ceras naturais, perfeitamente equilibrados e estudados para madeiras de exterior. DECK OIL 
GS, na versão neutra ou colorida (DECK OIL GS COLOR – ver cartela de cores Vermeister), protege a madeira dos agen-
tes atmosféricos e em particular da radiação solar, mantendo, porém, inalterada a sua natural transpiração. A profunda 
penetração nos poros da madeira, a facilidade de aplicação e de restauração sem necessidade de lixamentos inter-
médios, a excepcional resistência à água e aos raios UV fazem do DECK OIL GS o produto perfeito para o tratamento de 
qualquer superfície de madeira de exterior.

DADOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS QUÍMICO-FÍSICAS a 20°c (valores indicativos)

Método de aplicação Rolo, trincha, almofada, 
espátula, enceradeira

Pronto a lustrar (min) 5/15

Entre demãos (horas) 12/24

Trânsito leve (horas) 24/48

Trânsito moderado (dias) 3/5

Secagem completa (dias) 10/15

Consumo médio por demão (g/m²) 40/100

Estabilidade e estocagem (na embalagem original fechada em local fresco e 
seco) (meses) 12

Limpeza dos utensílios DILUENTE PLUS

Embalagem padrão (L) 3

APLICAÇÃO
Para uma melhor aplicação do óleo, pigmentado e não, a preparação do substrato deve ser feita com especial cuidado, 
eliminando qualquer vestígio de eventuais tratamentos de acabamento anteriores, usando como último abrasivo um 
grão 100/120.  Aspire todo o pó e/ou impurezas e aplique DECK OIL GS, pigmentado e não, com rolo de pintura (preto 
de pelo baixo), trincha, almofada, espátula ou rodo mop, passando uma demão fina e homogênea com o cuidado de 
eliminar eventuais excessos de produto com um pano ou, em alternativa, depois de uns 5/15 minutos, passando uma 
enceradeira com disco branco ou bege (tempos de espera excessivos podem dificultar o lustro, elevadas quantidades 
de produto necessitam de um pano absorvente colocado por baixo do disco para a remoção dos excessos). A fase de 
lustro com enceradeira equipada com disco branco ou bege favorece notavelmente a penetração do DECK OIL GS nos 
poros da madeira, acelerando a secagem. 
No caso de aplicação com uma demão de DECK.OIL GS COLOR, convém passar uma demão de proteção com DECK.
OIL GS na versão neutra.
Superfícies velhas acinzentadas ou encardidas e certas espécies de madeira, ricas de óleos e/ou substâncias gordu-
rosas naturais, que poderiam comprometer a secagem do DECK OIL GS (ex:  IPÊ LAPACHO),  podem ser previamente 
limpas com DECK RESET (ver ficha técnica) antes de serem tratadas; se for feita esta operação preliminar, aconselhamos 
a aplicar uma primeira demão abundante de DECK OIL GS: cerca de 70/100 (g/m²) até à completa saturação do poro 
da madeira, eliminando os excessos de produto, como descrito acima. Após 12/24 horas, é possível aplicar a segunda 
demão.
A duração deste tratamento varia muito em função do local de exposição e da intensidade do trânsito. 
Em particular, pisos expostos à ação da salsugem e à intensa radiação solar requerem mais frequentes intervenções de 
restauração da camada de proteção.
Excessos de produto podem causar pegajosidade e breve durabilidade do tratamento.

MANUTENÇÃO
A manutenção dos pisos oleados com DECK OIL GS deve ser efetuada exclusivamente com SOAP OIL, CLEAN OIL e OIL.
CARE e só depois da secagem completa da última demão de óleo aplicada. A intervalos variáveis, em função da expo-
sição do piso (indicativamente de 3 a 6 meses), aplique uma demão de DECK OIL GS seguindo o mesmo procedimento 
descrito acima.

NOTAS
As superfícies podem ser liberadas ao trânsito já partir de 2/3 dias, mas atingem o máximo nível de proteção após 
10/15 dias.  Aconselha-se, portanto, a não lavar (nem só com água) e a não cobrir as superfícies oleadas com lonas, 
cartões ou tapetes antes deste prazo.
Agite bem antes de usar.
ENTRE DEMÃOS: tempo de espera para a aplicação de outra demão.
TRÂNSITO LEVE: tempo de espera para permitir que mais pessoas caminhem sobre o piso.
TRÂNSITO MODERADO: tempo de espera para permitir uma moderada utilização do piso.
SECAGEM COMPLETA: tempo de espera para poder utilizar completamente o piso: por exemplo, fazer mudanças, rea-
lizar outros trabalhos, iniciar a manutenção do piso, etc.
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Precauções de segurança: RESÍDUOS DE PRODUTO PODEM ORIGINAR FENÔMENOS DE AUTOCOMBUSTÃO. Os panos e demais utensílios impregnados de óleo 
devem ser imersos em água e deixados secar ao ar livre, em locais que não apresentem riscos de eventual propagação de chamas, antes de serem eliminados. 
Mantenha o produto bem fechado, em pé, em local fresco e afastado de fontes de calor. O produto foi classificado e codificado em conformidade com as 
diretivas CEE/normas sobre as substâncias perigosas. As informações para o usuário estão na ficha de segurança. As embalagens vazias ou com restos de 
produto seco devem ser eliminadas de acordo com as normas locais. A VerMeister S.p.A.  garante que as informações fornecidas nesta ficha refletem o melhor 
da sua experiência e dos conhecimentos técnico-científicos adquiridos; todavia, não assume nenhuma responsabilidade pelos resultados obtidos com o 
uso do produto uma vez que as condições de aplicação estão fora de seu controle. Aconselha-se a verificar sempre a efetiva adequação do produto ao caso 
específico. A presente anula e substitui a ficha anterior.
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