
JULHO 2013            Página | 1  

 

  
CEDRIA Renovador       Ficha Técnica 

 
Gama Jardim 
 
Descrição do produto 
Poderoso limpador e recuperador à base de água de madeiras manchadas ou baças devido ao efeito dos agentes 
atmosféricos, raios UV, a chuva e/ou poluição. 
  

Propriedades 
 Elimina as manchas associadas às intempéries, fungos, óxidos vegetais e taninos, tanto em madeiras duras como macias 
 

Usos recomendados 
Indicado para a recuperação da madeira antes da aplicação de todo o tipo de lasures ou óleos. 
  

Características técnicas 
Odor Odor fraco 

Densidade (20 ºC) 1,09 kg/l 

Tipo de dissolvente Água 

Condições de 

aplicação 
Humidade Relativa Máxima 65%. Temperatura  entre 5⁰ e 35⁰ 

Armazenamento Conservar sob cobertura a temperaturas entre 5ºC e 35ºC 

Embalagens 1 l e 5 l. 

Acessórios e Limpeza Brocha e Pincel Limpeza com água 

Rendimento 10m²/l dependendo do suporte e do tipo de madeira 

 
Segurança 
 Deve-se seguir a legislação vigente no caso de armazenamento e manipulação. 
 Tempo de armazenagem: Três anos em embalagem fechada e nas condições de armazenagem recomendadas na 

secção Características Técnicas. 
 Evitar que o produto ou seus resíduos vão parar a caudais de água. Lembre-se: o cuidado e proteção do meio ambiente é 

um legado para as nossas futuras gerações. 
 Manter fora do alcance das crianças. 

 
Aplicação 
 A madeira deve estar limpa de pó e gorduras. 
 Produto pronto a usar. 
 Mexer (não agitar) o produto com a ajuda de uma espátula. 
 Aplicar CEDRIA RENOVADOR a pincel em camadas  abundantes sobre a madeira ligeiramente húmida e deixar atuar 

durante 30 minutos, aproximadamente. Recomenda-se o uso de luvas e óculos protetores durante a sua aplicação. 
 Limpar a madeira com água em abundância, servindo-se de uma escova, e assegurar-se de eliminar em profundidade os 

restos do produto aplicado. 
 Deixar secar a superfície convenientemente antes de aplicar o acabamento. Em caso de manchas rebeldes, repetir a 

operação usando uma escova ou um trapo, seguindo o sentido da fibra da madeira. 

 
Recomendações adicionais 
 Os tempos de secagem variarão em função da temperatura e da humidade relativa. 
 Os rendimentos e comportamentos do produto podem apresentar ligeiras modificações em função do tipo de madeira. 
  
 

Garantia de qualidade 
Os produtos CEDRIA foram desenvolvidos e são fabricados e comercializados sob os mais rigorosos padrões de qualidade. 
Estas recomendações correspondem ao estado atual dos nossos conhecimentos e proporcionam informação geral acerca da 
aplicação e emprego dos produtos. Dada a variedade de substratos, usos e técnicas de aplicação, o comprador/utilizador não 
fica isento da sua obrigação de controlar os materiais, sua aplicação e o resultado final sob a sua responsabilidade. É por 
isso que se recomenda ao comprador/utilizador a realização de uma prova antes da aplicação final.                        




