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VI.1 PORTAS E JANELAS

No exterior, a madeira sofre degradação por acção dos raios ultravio-
leta, da chuva, da humidade, ataque de insectos (como o caruncho 
e as térmitas) e ataque de fungos.

Principais Patologias

Neste tipo de elementos de construção, as patologias mais fre-
quentes são: 
•	 A perda de brilho e de cor.
•	 A	fissuração.
•	 A farinação.
•	 O despelamento do revestimento.
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Figura VI.1 - Despelamento do revestimento por pintura
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Figura VI.2 - Madeira Envelhecida



A boa preparação da superfície é fundamental para se obter um bom 
acabamento e o grau de preparação depende dos diferentes tipos de 
madeiras e do estado de conservação em que se encontram.

Esquema de Pintura para Acabamento opaco

Nº de Demãos     Produto       Rendimento       Ferramentas de
                                               (m2/l/demão) Aplicação

           2                 Subcapa  6 a 8         Trincha / Rolo de                                               
                              Milacril                                  esmalte / Pistola
           2                 Milacril  12 a 14         Trincha / Rolo de   
                                                                           esmalte / Pistola

Modo de Aplicação - Madeiras novas
•	 Lixar	a	madeira	no	sentido	das	fibras	para	retirar	as	imperfeições	

de maior dimensão;
•	 Aplicar 1 demão de SUBCAPA MILACRIL, diluída 5 a 10% com água;
•	 Lixar	com	lixa	fina,	passadas	cerca	de	4	horas.	Este	tempo	de	

lixagem	pode	variar	com	as	condições	ambientais.	Aplicar	a		2ª	
demão de SUBCAPA MILACRIL e lixar novamente.

•	 Aplicar 2 a 3 demãos de esmalte MILACRIL, diluído com 5% de 
água, sem lixagem intermédia.

Nota: Em algumas madeiras exóticas (por exemplo, a câmbala) é 
necessário aplicar 1 ou 2 demãos de PRIMÁRIO ANTI-MANCHAS para 
evitar o amarelecimento do esmalte por migração de taninos do in-
terior da madeira.

Modo de Aplicação - Madeiras previamente pintadas ou                          
envernizadas
•	 Remover os vestígios de gorduras e produtos de manutenção usa-

dos.
•	 Caso	se	verifique	a	existência	de	fungos	e	bolores,	raspar	a	su-

perfície da madeira até desaparecerem as marcas.
•	 Despolir	o	revestimento	antigo,	com	uma	lixa	de	grão	fino,	para	

promover	a	aderência	do	novo	revestimento.	No	caso	do	reves-
timento antigo apresentar descasque, escovar com escova de 
aço e raspar a superfície para remover a película não aderente.
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•	 Aplicar	1	demão	de	SUBCAPA	MILACRIL	e	ao	fim	de	3	a	4	horas,	
lixar	com	lixa	de	grão	fino	(320	ou	400).

•	 Passadas	 6	 a	 24	 horas,	 aplicar	 uma	 2ª	 demão	 de	 SUBCAPA																		
MILACRIL.	Ao	fim	de	3	a	4	horas,	lixar	com	lixa	de	grão	fino	(320	
ou 400).

•	 Passadas 6 a 24 horas, aplicar 1 demão de esmalte MILACRIL. 
•	 Ao	fim	de	pelo	menos	6	horas,	aplicar	uma	2ª	demão	de	esmalte	

MILACRIL.

Esquema de Pintura para Acabamento Envernizado

Nº de Demãos     Produto        R endimento         Ferramentas de
                                              (m2/l/demão) Aplicação

          3          Probex Aquoso       10 a 12         Trincha / Rolo /
                                                                                  Pistola

Modo de Aplicação - Madeiras novas
•	 Lixar	a	madeira	no	sentido	das	fibras	para	retirar	as	imperfeições	

de maior dimensão;
•	 Aplicar 1 demão de PROBEX AQUOSO, diluído 10 a 20% com água;
•	 Lixar	com	lixa	fina,	passadas	cerca	de	6-8	horas.	Este	tempo	de	

lixagem	pode	variar	com	as	condições	ambientais.	
•	 Aplicar mais 1 ou 2 demãos de PROBEX AQUOSO, diluído com 5% 

de água, sem lixagem intermédia, com um intervalo de 24 horas.

Nota: É fundamental a utilização de PROBEX AQUOSO com cor para 
garantir o seu elevado desempenho no exterior.
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VI.2 DECKS DE MADEIRA

Os decks de madeira são materiais cada vez mais utilizados na con-
strução, como elementos de elevado poder decorativo, conferindo 
conforto e elegância às áreas periféricas da habitação.

Este tipo de pavimentos exteriores de madeira sofre uma acentua-
da degradação devido à exposição permanente ao sol, à chuva e à 
acção de componentes químicos provenientes da água das piscinas. A      
madeira começa a apresentar um aspecto “esbranquiçado” e pode 
apresentar manchas negras de fungos. 
                                                                      
Para isso propomos a aplicação de um impregnante para protecção 
da madeira que esteja continuamente exposta. Este produto,               
IMPRADECK é repelente à água e assegura uma boa protecção contra 
os raios ultravioleta e protecção fungicida. Para eliminar estas pato-
logias e assegurar o bom aspecto do deck, é necessário realizar regu-
larmente (aproximadamente de 6 em 6 meses) a sua manutenção.
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Principais Patologias

Neste tipo de elementos de construção, as patologias mais fre-
quentes são: 
•	 O aparecimento de fungos.
•	 A degradação da madeira devido à radiação ultravioleta do sol, 

das águas pluviais e de piscinas

Esquema de Pintura

Nº de Demãos  Produto         Rendimento          Ferramentas de
                                                    (m2/l)                Aplicação

          1             Impradeck 6 a 12           Trincha / Rolo / 
                                                                               Pulverizador

Modo de Aplicação

•	 Em decks previamente envernizados, remover o verniz velho, 
não aderente com lixa, raspador, escova de latão ou esfregão de 
palha-de-aço.

•	 Bolear as arestas, se existirem.
•	 Assegurar que o pavimento se encontra limpo e isento de poeiras 

e gorduras.
•	 Aplicar directamente à superfície, 1 demão de IMPRADECK até à 

saturação da madeira. Evitar acumulação excessiva de produto.
•	 Dependendo da porosidade da madeira, pode ser necessário apli-

car nova demão. Para tal, aguardar pelo menos 3 dias para tran-
sitar sobre o piso. Deve ser efectuada aplicação de manutenção, 
com	frequência.

De referir que o IMPRADECK tem uma tonalidade acastanhada e de-
pois de aplicado mantém um aspecto “gorduroso”.
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