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CERAS
Da vasta gama de ceras apresentam-se as seguintes:

 CERA LÍQUIDA
Geralmente usada sobre verniz para obter um efeito de acabamento a cera. Muito fácil de 
aplicar e de secagem rápida. Oferece um toque macio e muito transparente. Disponível em 
amarelo e castanho.

 CERA PASTOSA
Cera para o acabamento rústico com bom poder de enchimento. Também usada em pisos 
de madeira. Fácil de aplicar. Disponível em castanho e amarelo.

 CERA DURA NATURAL – HARTWACHS
Cera incolor com elevado poder de resistência e excelente enchimento. Este produto é total-
mente natural, podendo ser usado por pessoas alérgicas a produtos químicos. Para a aplica-
ção desta cera é necessário o aquecimento da mesma. Ideal também para pisos. 

 CERA PASTOSA NATURAL – WAXFINISH
Cera natural incolor de secagem rápida com elevado poder de resistência. Ideal para aplicar 
sobre óleos. Também recomendada para pisos.

CORANTES
Dos vários corantes apresentam-se os seguintes:

 CORANTES EM PÓ - PULVERBEIZE (ARTI)
Corantes de grande concentração e transparência para a colora-
ção de madeiras. De uso muito fácil (basta adicionar água). Muito 
usados no acabamento francês. Disponível em muitas cores. Para 
aceleração da secagem pode-se adicionar um álcool específico.

 CORANTE BASISTIN
São corantes líquidos de grande concentração. Elevada transparên-
cia e solidez à luz em interiores. Óptimos para afinar cores e ainda 
para pigmentar vernizes.

Com a finalidade de limpar e proteger as madeiras, apresentam-se 
os seguintes produtos:
PASTAS DE PIGMENTAÇÃO
Produto pastoso ideal para pigmentar concentradamente fundos e 
vernizes. O produto fica opaco e perde a sua transparência.

PRODUTOS DIVERSOS
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LIMPEZA E PROTECÇÃO

 CLEAN AND POLISH
Para limpar e proteger superfícies tratadas com óleo e verniz. Contém um óleo de pro-
tecção.

 PROTECTOR NATURAL DE MÓVEIS
MÖBELPOLITUR
Protege móveis tratados com óleo e vernizes. Deve ser usado depois da limpeza. Tem um 
efeito anti-estático.

 PROTECTOR NATURAL DE PISOS
BODENMILCH
Protege de água pisos de madeira e de cortiça tratados com óleo. Protege igualmente as 
madeiras de sujidade. Tem um efeito anti-estático. Não é produto de limpeza.

OUTROS PRODUTOS

 ARTI-PATINA
Patine concentrado e de secagem rápida, possibilitando o efeito de sombras. A sua aplica-
ção deve ser feita com uma pistola de patine. Disponível em várias cores.

 PASTA D.K.P.
Pasta de cor, geralmente branca, para colorir apenas o poro da madeira. Para resultar com 
sucesso o acabamento D.K.P, a madeira tem de apresentar o poro muito aberto (castanho, 
carvalho, freixo, etc.). A aplicação da pasta D.K.P. preencherá o poro, contrastando com a 
cor da madeira. Para evitar o amarelecimento será necessário o uso de verniz acrílico.

 ANTISILICONE 2K
Produto concentrado para adicionar ao verniz. Aumenta a aderência do verniz no processo 
de re-envernizamento (geralmente móveis usados).

 CERACOLOR
Cubo de cera utilizado para reparar as imperfeições da madeira. 
Uniformiza as cores da madeira. Pode-se envernizar.

 REFRESHER
Produto em spray para limpeza e tratamento de superfícies 
enceradas e envernizadas. 

 PLAGISOL
Verniz exótico para tratamento e coloração da madeira. Este 
produto tem a função de hidrofugante, insecticida e fungicida. 
Infiltra-se na madeira sem lhe dar enchimento. No entanto, não 
irrita a madeira e oferece-lhe um toque sedoso. Especial para uso 
em madeiras no exterior. 


