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 FUNGOFF STAIN DECK 
FG 61.00.072 

 

Descrição: 
Formulado a base de resinas especiais combinadas com solventes aromáticos, pigmentos 
transparentes, absorvedores U.V e aditivos, proporcionando excelente aderência as 
superfícies, boa resistência às intempéries. 

 

Uso e Aplicações:          

Recomendado como Acabamento Impregnante Acetinado, para uso interno e externo, ótima 
flexibilidade e excelente resistência ao intemperismo, possui filtro solar e ótima repelência a 
água com excelente ação fungicida contra fungos e bolor. Resistente aos efeitos do sol, da 
água e ao tráfego leve de pessoas. 
Pintar os 6 lados da madeira. 
Indicado para portas, janelas, beirais, forros, móveis de jardim, varandas e decks em geral. 
Produto não recomendados para aplicações em pisos e assoalhos de madeira. 
Produto não pode formar película. 
Após aplicação retirar o excesso do produto com pano seco e limpo. 
 
 

 

Diluente/Catálise: Não diluir, pronto para uso. 
 

 

Formas de 
Aplicação: 

Trinchas ou pincéis de cerdas macias. 

   

 

Demão(s) 
recomendada(s): 

Aplicar 03 a 04 demãos com intervalo de 12 horas entre passadas. 
 

 

Secagem (25ºC) 
Ao Toque:        06 horas 
Ao Manuseio:  12 horas 
Final:                24 -48 horas 

 

Instruções Gerais: 

 
Homogeneizar o produto antes da aplicação, que deverá ser feita em superfícies secas e isentas 
de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo entre outros.  
Não indicamos a aplicação de seladoras como base preparadora. 
Aguardar 72 horas para tráfego leve de pessoas. 
 

 

 
Rendimento 
teórico: 
 

 
80 a 100 m2 /galão/demão 
 

 

Normas de 
Segurança: 

 
Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes 
de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.  
Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.  
Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, 
óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.  
Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso 
e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto 
no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq. 
 

 


