
Mesmo tendo em conta o bom acabamento das vigas de 
Bamboo X-treme, feito com o Sikkens Cettol, dependendo 
do uso e da exposição, chegará o momento em que será 
necessário fazer a manutenção, garantindo assim o melhor 
comportamento, protecção e aparência das superfícies. 

limpeza de superfícies 
Nas superficies revestidas com acabamentos muito finos, 
normalmente é suficiente apenas uma lixagem para a 
limpeza. Nos casos em que a sujidade seja mais persistente, 
utilize um produto de limpeza neutro, multiusos. Os 
produtos de limpeza com substancias mais agressivas, 
solventes ou abrasivos, não devem ser utilizados pois 
podem danificar a superficie.  

cuidado e manutenção do revestimento 
Bamboo X-treme® vigas para exterior estão sujeitas a 
humidade, alterações rápidas de temperatura e exposição 
ao sol. Isto torna importante o cuidado e a manutenção 
regular destes componentes conforme as condições locais. 
As superfícies incluindo os rebordos recortados e topos 
têm de ser verificadas atempadamente, por ex. anualmente, 
e retrabalhadas, se necessário. A utilização de materiais de 
limpeza anti grafitti irá danificar ou remover o acabamento. 
As áreas danificadas devem ser retrabalhadas de imediato. 
Dependendo da situação da construção, recomendamos 
que reaplique o revestimento a cada 1-2 anos. O re-
revestimento é efetuado com Cetol WF 771 na cor Ipé. 
Recomendamos reaplicar o selante nos topos aquando das 
intervenções de manutenção.

observações preliminares no cuidado e manutenção 
Ferramentas Escova de limpeza e água limpa.

Lixa (tamanho do grão 200/220) ou esponjas 
abrasivas (Scotchbrite) conforme aplicável. 
Escova para produtos à base de água.
Não utilizar produtos de limpeza de alta pressão.

Preparar o 
substrato

Limpar a superfície com uma escova seca e, se 
necessário, com água (dar tempo suficiente para secar 
antes de aplicar o Cetol WF 771).
Verificar as uniões de bamboo e as os topos.  
Não é necessário lixar a não ser que o bamboo fique 
cinzento e se pretenda novamente a cor original.
No caso de vigas sem acabamento remova as fibras de 
bamboo soltas com, por ex., uma escova ou com uma 
lixa completamente em toda a área. Depois limpe o 
substrato. A superfície a ser processada deve estar 
sem sujidade, capaz de ser pintada. 

Processamento Para a aplicação de produtos à base de água, o 
material, superfície e temperatura ambiente deve estar 
em 15°C - 25°C.  

Mão de Obra Todo o trabalho de manutenção de revestimento deve 
ser efetuado em toda a área.
Os topos devem ser revestidos em cada aplicação.
Para obter superfícies sem transições visíveis, estas 
devem ser revestidas em todo o seu comprimento 
(não trabalhar na direção cruzada do veio). 

recomendação de revestimento  
manutenção de superfícies intactas 
Uma vez, se possível duas, com Cetol WF 771 na cor Ipé.

trabalho de reparação  (novo trabalho de pintura, 
revestimento completamente removido)
Duas vezes, com Cetol WF 771 na cor Ipé.

Toda a manutenção e reparação de revestimentos, e o 
trabalho preparatório necessário, é sempre orientado pelo 
requisitos da propriedade; por exemplo, deve ser adequado 
para a condição de substrato, a construção e os requisitos 
enfrentados pela superfície, e o trabalho deve ser efetuado 
por profissionais. 

ferramentas de limpeza
Limpar imediatamente após a utilização com água, se 
necessário, adicionar detergente doméstico comum ou  
ST 830.

ficha de dados de segurança
Mais dados na Ficha de Dados de Segurança conforme 
diretiva 91/155/CEE www.sikkens-wood-coatings.com, 
Downloads, Fichas de especificações técnicas

versão actual
Esta folha de dados é baseada na documentação do 
AkzoNobel Cetol WF 771. Para a versão mais atual, consulte 
o site:  www.sikkens-wood-coatings.com, Downloads.

nota adicional
Independentemente de todo o cuidado em
assegurar as instruções de instalação,
circunstâncias individuais (localização, sub
estrutura e procedimentos de instalação
poderão variar e estar além do controlo do
fabricante. Assim, em caso de dúvida, consulte
o distribuidor.

Copyright © Não poderá ser utilizado nenhum conteúdo
deste texto sem a prévia permissão por escrito da MOSO
International BV ou Sikkens Wood Coatings.
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