Para um final feliz
escolha uma solução
que vale por três.
.
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PREPARA DÁ COR PROTEGE

GAMA TRANSCOLOR
É UMA SOLUÇÃO COMPLETA,
FÁCIL DE APLICAR, FÁCIL DE MANTER
Com o passar do tempo as madeiras perdem a sua cor e beleza naturais. Para o evitar ou reparar temos as melhores
soluções que dão cor ao mesmo tempo que protegem as madeiras e o mobiliário.
A pensar em si desenvolvemos uma solução completa, 3 em 1, que prepara, dá cor e protege, que é ainda
muito fácil de aplicar e de manter.

As vantagens do Transcolor:

RAIOS UV

ÁGUA

Madeira sem Transcolor
A madeira envelhece, fissura
e perde o seu brilho e cor.

RAIOS UV

ÁGUA

Madeira com Transcolor
A madeira respira sem fissurar,
ficando como nova durante mais tempo.

Beleza Natural

A adição de corantes translúcidos confere uma tonalidade elegante à madeira, realçando a sua
textura e beleza naturais, sem ocultar os veios.

Protecção Anti-UV

A adição de filtros anti-UV protegem a madeira contra o envelhecimento precoce.

Microporoso

Forma uma camada microporosa que deixa a madeira respirar sem que fissure.

Impermeável

Cria uma barreira à entrada de água, evitando que a madeira com o passar do tempo se degrade.

Fácil Aplicação e Manutenção

A gama Transcolor está pronta a aplicar e não precisa de primário, basta lavar a madeira e pintar.
Como o Transcolor se degrada com a erosão, não acumulando camadas antigas, não é necessário
lixar profundamente nem decapar para o manter.

Flexível

Forma uma camada flexível que se mantém a longo prazo sem que fissure ou forme bolhas pelas
contracções e dilatações naturais da madeira.

TRANSCOLOR tem ainda classificação máxima da “Qualidade do Ar Interior”: A+.
Ensaio realizado pelo Laboratório da Qualidade do Ar Interior (LQAI) ao abrigo da
Legislação Europeia e segundo a regulamentação Francesa, das mais exigentes normas
de protecção da qualidade do ar interior.

TRANSCOLOR AQUA
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Aquoso

PROTECÇÃO

MODERADA

APLICAÇÃO

INTERIOR + EXTERIOR
MADEIRAS CONVENCIONAIS/NÃO EXÓTICAS

BRILHO

ACETINADO

FORMATOS

0,75L + 4L

Refª. 101

Teca1

Nogueira1

Mogno1

Pau Santo1

Carvalho1

Carvalho Rústico1

Wengé1

Incolor

0002

0006

0003

0004

0007

0005

0008

0001*

*Disponível só para interiores

TRANSCOLOR
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Solvente

PROTECÇÃO

MODERADA

APLICAÇÃO

INTERIOR + EXTERIOR
MADEIRAS CONVENCIONAIS E ALGUMAS EXÓTICAS

FORMATOS

0,75L + 4L

Incolor
0001*

Teca1
0002

Nogueira1
0003

Mogno1
0004

Pau Santo1
0005

ACETINADO (refª 102)
MATE (refª 103)

*

BRILHANTE (refª 105)
*Disponível só para interiores

1
60 tons de madeira e coloridos disponíveis através do Catálogo de cores
para madeiras Super Colorizer.

Em virtude de os padrões de cor exibidos nesta página serem impressos em offset, é possível que ocorram alguns
desvios em relação às cores reais.

Descubra mais cores e acabamentos no Catálogo
Protecção e Decoração de Madeiras Robbialac,
onde encontrará todas as soluções que precisa.

1ª

FASE

2ª

PREPARAÇÃO

Pintura de madeira
nua ou na repintura
de Transcolor
aquoso ou solvente

Repintura de
madeiras
previamente
pintadas com
esmalte ou verniz

FASE

Lavar com água + lixar levemente toda
a superfície, deixando as arestas
boleadas + limpar com Cuprinol Limpa
& Nutre para remover a poeira
e sujidade + aplicar Transcolor aquoso
ou solvente.
Decapar com Decapante Universal +
lavar com água + deixar secar + lixar
toda a superfície deixando as arestas
boleadas + limpar a poeira superficial
+ aplicar Transcolor aquoso
ou solvente.

Casos particulares:
Usar Robbilava ou Cuprinol
Limpa & Nutre para as remover
adequadamente.

Madeiras exóticas/
resinosas

Limpar bem a madeira com Diluente
Sintético para secar os seus óleos
naturais antes do esquema de pintura.

4ª

FASE

Ferramenta
Diluição
Nº demãos
recomendadas
Tempo de secagem
(repintura)
Lavagem da
ferramenta

Trincha
0% (pronto a aplicar)
No interior - 2
No exterior - 3
Transcolor AQUA - 4h
Transcolor - 24h
Transcolor AQUA - água
Transcolor - diluente sintético

Rendimento

0,75L = até 15 m2 por demão
4L = até 80 m2 por demão
Ou seja, cobre até 20 m2 /L/demão,
dependendo do método de aplicação e da
condição da madeira, isto é, se for muito
absorvente, rugosa ou estiver envelhecida.

3ª

FASE

Madeiras
convencionais
com muita sujidade
e gordura

PINTURA

MANUTENÇÃO
Para manter a madeira
sempre bonita durante mais
tempo, limpar com
Cuprinol Limpa & Nutre
para remover a sujidade
e gordura, ao mesmo tempo
que nutre por conter óleo
de laranjeira.

PREVENÇÃO E TRATAMENTO

SEM
PRÉ-TRATAMENTO

COM
PRÉ-TRATAMENTO

Prevenir madeira
envelhecida/ acinzentada
e com fungos

Aplicar Cuprinol Imunizador Incolor
antes do esquema de pintura.

Tratar a madeira
atacada por insectos

Matando-os e prevenindo o seu
reaparecimento aplicar Cuprinol
Erradicador sem cheiro, encher
os buracos com Aguaplast Betume
colorido para madeira antes do
esquema de pintura.

Tratar a madeira
envelhecida/ acinzentada

Restaurando a sua cor original
em apenas 15 minutos aplicar
Cuprinol Restaurador, antes
do esquema de pintura.

Descubra neste vídeo como reparar madeiras em mau estado!

UMA EMPRESA DO GRUPO

RUA BARTOLOMEU DIAS, Nº 11, S. JOÃO DA TALHA
APARTADO 1404
2696-901 BOBADELA LRS
TEL.: 219 947 700 FAX.: 219 947 794
E-MAIL: ROBBIALAC@ROBBIALAC.PT
SIGA-NOS EM:

WWW.TINTASROBBIALAC.PT

www.robbialac-cor.pt

