
OIL.CARE       
Produto de manutenção para pisos tratados com óleo de interior e exterior

DESCRIÇÃO
OIL.CARE é uma emulsão de ceras, óleos naturais, óleos modificados e aditivos especiais anti UV, para a 
manutenção de pisos de exterior e/ou interior tratados com óleos da gama W.OIL. Isento de Cobalto e metil etil 
cetoxima (MEKO). Seu componente oleoso renova o óleo de tratamento degradado pela exposição aos agentes 
atmosféricos, penetrando nos poros da madeira e protegendo-a em profundidade; a cera hidrorrepelente 
impede a entrada da água nos poros da madeira e os aditivos anti UV retardam a degradação da lignina. 
OIL.CARE é também indicado para a proteção de todas as superfícies de madeira tratadas com produtos 
impregnantes, de interior como de exterior (móveis de jardim, paredes de madeiras, decks, pergolados, cercas, 
WPC, etc).

DADOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS QUÍMICO-FÍSICAS a 20°c (valores indicativos)
Método de aplicação Pano de algodão 

Diluição em água 20/25%

Frequência recomendada 1 vez a cada 1-2 meses

Liberado ao trânsito (min) 30

Liberado ao trânsito para o máximo desempenho (horas) 12

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

Embalagem padrão (L) 1 

APLICAÇÃO
Agite sempre o produto antes de usar. Dilua o produto com 4-5 partes de água limpa. Espalhe uniformemente 
uma demão fina usando um pano de algodão. Em alternativa, é possível vaporizar o produto diluído 
homogeneizando-o depois com um pano de algodão ou com uma enceradeira equipada com disco bege 
ou branco. Não exagere na quantidade de produto para evitar a formação de manchas brilhantes e/ou 
pegajosidades. A frequência da manutenção pode ser calculada de acordo com a necessidade. Em geral, OIL.
CARE é aplicado uma vez a cada 1-2 meses, mas varia com a intensidade do trânsito de pessoas e com as 
condições climáticas, podendo ser necessário aplicar o produto com mais frequência. Para a limpeza normal, 
aconselhamos lavar o piso com água e detergente neutro. O trânsito pode ser liberado após 30 minutos, mas 
é vivamente aconselhado efetuar o tratamento quando for possível deixar o piso “repousar” durante 12 horas.

NOTAS
Agite bem antes de usar.
Teme o Gelo
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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.


