
Ficha Técnica - Velyc Pro

   1. Descrição do Produto

Tipo de produto:

Coloração:

Velatura em base solvente, que protege e decora as madeiras em 
exterior ou interior.

Micro porosa, elástica e hidrófuga.

Velatura de impregnação que permite que a madeiras efectue as 
trocas gasosas com o ambiente. Não escama, tendo um processo de 
envelhecimento por farinação.

Pode servir de suporte à Velatura em creme Lycfinish Pro, bem como 
à maior parte de vernizes e ceras.

Confere às madeiras mais claras uma coloração translúcida, de ma-
deira nobre, realçando os veios naturais da mesma.

Apresenta-se com 22 cores todas miscíveis entre si, Nogueira, 
Paduque, Viochene, Carvalho, Castanho, Pinho Dourado, Cerejeira, 
Mogno, Teca, Incolor, Verde garrafa e cores de decoração/ design. 
(Amarelo, vermelho, azul, rosa, preto, branco...).

Consultar catálogo de cores.
No exterior são recomendados os tons mais escuros e nunca o incolor.

   2. Eficácia

Velatura de tratamento 
eficaz::

1. Contra os agentes biológicos.

   - Bolores de superfície.

   - Azulamento (manchas escuras).

 

2. Contra intempéries.

- Chuva, neve, sol, resinas e agentes Anti-UV.

Aplicação: É destinado ao tratamento das madeiras de carpintaria exteriores.

* Varandas, portas, janelas e casas de madeira.

* Vigamentos, estruturas exteriores, alpendres, vedações... 



   3. Particularidades do Produto

Características Físicas: Aspecto - Líquido fluído.

Densidade a 20ºC - cerca de 0,85.

Ponto de inflamabilidade - inferior a 55ºC.

Viscosidade - a cerca de 15s corte AFNOR 4.

Extracto seco -   30%.

Características Químicas: Solvente orgânico - White Spirit

Óxidos de ferro e pigmentos orgânicos

Resinas de tipo alquídicas com envelhecimento por farinação.

Secagem: Ao tacto - 2 horas

Para recobrir - 6 horas.

O tempo de secagem depende da natureza da madeira e das 
condições do ambiente (humidade, temperatura).

Limpeza do material com diluente sintético.

Acondicionamento: 1 L e 5 Lts.

   4. Técnicas de Tratamento

Aplicação: Madeiras novas - 2 a 3 demãos.

Manutenção - 1 a  2 demãos.

Utilizada com Lycfinish Pro, 1 demão de Velyc Pro + 2 demãos Lycfin-
ish Pro para uma melhor protecção e acabamento.

Para o exterior, aconselhamos o mínimo 2 demãos.

As madeiras devem estar limpas, sem poeiras, não oleosas e secas 
(humidade inferior a 18%). 

As madeiras oleosas devem ser desengorduradas com um diluente 
celuloso.

Velyc Pro aplica-se com pincel, escova ou pistola.

Consumo: 1 Lt para 10 m².



   4. Instruções de Segurança

Precauções: Não comer, beber ou fumar durante a aplicação.

Segundo o processo de aplicação recomenda-se o uso de

óculos, luvas e máscaras.

Em caso de projecção para os olhos ou de ingestão, consultar

um médico.

Não deixar ao alcance das crianças e conservar longe dos

alimentos.

Evitar o contacto com plantas e animais.

Não reutilizar a embalagem.

Não lançar no esgoto ou ambiente.

Contactos:
www.lyctus.pt
Rua Alfredo Keil, Nº 5
Monte Abraão 2745-318 Queluz
Telef. 216 011 368 / 218 041 301 / 218 027 734


