
DECK.RESET         
Preparador para o tratamento de pisos e superfícies de madeira de exterior

Precauções de segurança. 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 verificar sempre a efetiva adequação do 
produto ao caso específico. A presente anula e substitui a ficha anterior.

DESCRIÇÃO
Solução aquosa extremamente eficaz para a remoção da pátina cinzenta da superfície da madeira de exterior 
originada pela degradação e remoção da lignina. DECK RESET restaura a cor original da madeira que deverá ser 
posteriormente protegida com óleos para madeira de exterior Vermeister. 
DECK.RESET pode ser aplicado em tacos, assoalhos, móveis de madeira de jardim, pergolados e em todas as 
superfícies de madeira de exterior e em WPC.

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

Método de aplicação Pistola, rolo, trincha, almofada 

Consumo médio por demão (g/m2) 50 com pistola ou almofada 

Tempo de ação para uso de espátula, escova, feltros abrasivos (min) 10

Tempo de ação para uso de hidrolavadora (min) Da 10 a 120

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

Embalagem padrão (L) 1/5 

APLICAÇÃO
Aplique o produto na superfície a tratar com pistola ou rolo ou trincha ou almofada. Deixe atuar e remova a 
pátina com uma espátula ou uma escova ou com uma polidora equipada com feltro abrasivo (vermelho, verde 
ou preto) ou então com uma hidrolavadora. Os tempos de ação do produto devem ser de cerca de 10 minutos, 
se usar a espátula, a escova ou os feltros abrasivos, e de 10 minutos a 2 horas, no caso de utilizar uma hidrolava-
dora. No caso de remoção da pátina somente com meios mecânicos, no fim da operação, lave bem a madeira 
com água porque resíduos de produto podem reduzir a resistência do tratamento de proteção seguinte. 

NOTAS
A posterior aplicação de óleos para madeira de exterior Vermeister deve ser efetuada somente após a secagem com-
pleta.
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