
LOBA GmbH & Co. KG | Leonberger Strasse 56-62 | D-71254 Ditzingen | Germany
Tel: +49 7156 357-0 | Fax: +49 7156 357-211 | service@loba.de | www.loba.de

31
/0

3/
20

22

Página 1/3 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TRANSPARENTE

Dados do produto

Código do produto
10616 750 ml 6 480

2,5 l 4 120
12 l - 42

Óleo para impregnação de superfícies em madeira para áreas 
externas. Realça a naturalidade da madeira. Proteja o seu terraço 
de madeira e móveis de jardim contra as condições climatéricas! 
O LOBASOL DeckOil é à base de óleos vegetais e oferece uma 
proteção profunda eficaz.

• Proteção profunda contra geada e humidade
• Boa penetração
• Aplicação simples e segura
• Também adequado para a impregnação de mobiliário de jardim
• Aplicável sobre tábuas lisas e estriadas
• A aplicação anterior do LOBADUR DeckPrepare reforça a 

durabilidade
• Adequado para brinquedos de criança conforme a norma EN 71-3

Área de aplicação:
Adequado para terraços de madeira, decks, móveis de jardim entre 
outros objetos para áreas externas. Adequado para brinquedos 
infantis, de acordo com a norma DIN EN 71-3 - „Migração de 
certos elementos“. Antiderrapante, conforme DIN 51097, grupo de 
avaliação B, e DIN 51130, grupo de avaliação R10.

Com carácter: Faça sobressair a beleza natural da madeira do 
seu terraço

DeckOil

10-19°

R10
≥18°

B
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Indicações de aplicação

Aplicado / consumo do produto
Escova para óleo LOBATOOL, pincel, pano que não liberta fios / 80-120 ml/m² por demão.   
O consumo real de material depende do tipo de madeira, da humidade da madeira e da condição da superfície; se 
necessário, o consumo real deve ser determinado através de uma aplicação de teste. Uma impregnação/proteção ideal 
apenas é garantida quando se obtém a saturação das fibras (absorção máxima do óleo por parte da madeira). Para tal 
poderão ser necessárias várias aplicações.

Tempo de secagem
• aprox. 12 horas.

• Condições de aplicação ideais entre +15 °C a +25 °C, humidade relativa entre 40% e 75%, temperatura do material entre 
+15 °C e +25 °C.

• Não aplicar sobre superfícies expostas a radiação solar quente ou forte, pois tal poderá fazer com que a camada aplicada 
seque demasiado rápido. Não aplicar se houver previsão de chuva dentro de 3 horas após a aplicação.

• Em caso de dúvida, aplicar sobre uma superfície de teste para determinar a compatibilidade, aderência e aspeto. Os 
resultados podem variar dependendo do tipo de madeira, especialmente no caso de tipos de madeira oleosa, de cores 
intensas e resinosa.

• Agitar bem o material.
• Tranferir o material para o balde  LOBATOOL antes de aplicar.
• Evitar a formação de gotas sobre a superfícies e, se necessário, passar um pincel ou uma escova para alisar.
• Respeitar as normas de segurança no trabalho, gerais e específicas, de cada produto. Mais informações sobre GISCODE 

nas instruções de uso, disponíveis em www.ceatox.org.br e  www.wingis-online.de.

Dados do produto

Teor de sólidos 45,4 ±2%

GISCODE Ö60

Ingredientes hidrocarbonetos alifáticos, óleos vegetais modificados, sicativos, Água, agentes de 
secagem sem cobalto

Armazenamento e transporte Estabilidade de estocagem 36 meses. Não é sensível a congelamento Nenhum material 
perigoso conforme ADR.

DeckOil
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Orientações gerais

Tempo de secagem: Os tempos de secagem são válidos para uma temperatura de +20 °C e uma humidade relativa de 
50%. Temperaturas inferiores e humidades relativas do ar superiores têm como consequência um tempo de secagem mais 
longo. Não efetuar qualquer limpeza húmida antes de ser obtida a dureza final. Poderá encontrar indicações específicas de 
produtos nas Informações Técnicas correspondentes.

As informações contidas neste documento, e em todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado 
de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condiçoes de 
aplicação e utilização, o aplicador pode utilizar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contato com o 
departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A 
nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada 
nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova 
recomendação ou norma técnica inválida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

As palavras ou símbolos denotados por ® significam direitos de marca que estão registrados e protegidos no território 
Alemão.

Indicações de aplicação

Preparação:
• Remover, se necessário, qualquer sujeira, limo e demãos antigas.
• Madeiras recém instaladas e de poros fechados não estão, muitas vezes, em condições de absorver quantidades 

suficientes de óleo, tendo, por isso, de se "abrir" os poros antes da aplicação. Isso pode ser feito: deixando a madeira 
exposta ao tempo, ou, enxarcando e deixando secar alternadamente, por várias vezes.

• Limpar decks de madeira antigos, com muita sujeira e desgastados pelo tempo, com LOBACARE DeckDegrayer. Atenção 
para Informação Técnica referente ao produto.

Aplicação:
• Aplicar o LOBASOL DeckOil uniformemente com pincel, ou com um pano que não deixe fios, na direção dos veios da 

madeira.
• Após deixar agir por aprox. 30 minutos, remover ou absorver com um pincel ou com um pano que deixe fios o óleo que 

não foi absorvido.
• Em móveis de madeira, especialmente bancos, retirar com panos ou papéis absorventes até eliminar completamente 

todo o excesso de material.
• Para superfícies maiores, utilizar a escova para óleo LOBATOOL.
• Após a secagem durante a noite, caso seja necessário, aplicar outra camada de óleo.

O excesso de material deve ser eliminado completamente durante a homogenização. É possível que existam tempos de 
secagem superiores em madeiras exóticas específicas.
Guardar panos enxarcados, pads e outras ferramentas de trabalho em recipientes fechados. Umedecer o óleo com o 
pó resultante do processo de lixamento, panos de tecido, entre outros, com água ou guardar num balde com tampa, ou 
eliminar de forma segura contra incêndios - caso contrário, existe o perigo de combustão espontânea.

Informações importantes

DeckOil


