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Wood  G          
 
Resina epoxídica para reparação estrutural de peças  de madeira 
 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
 
Wood G  é uma argamassa de resina epoxídica, de 3 componentes (os quais se apresentam doseados 
nas proporções aconselhadas): 
 
• componente A: Resina epoxídica líquida modificada com pigmentos; 
• componente B: Combinação de poliamidas – endurecedor de lenta velocidade de reacção; 
• componente C: Mistura de cargas minerais de preenchimento. 
 
 
CAMPOS DE APLICAÇÃO 
 
Wood G  foi especialmente desenvolvido para a reparação dos modilhões das cornijas e das junções de 
vigas deterioradas devido ao apodrecimento da madeira e à acção dos insectos xilófagos. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Wood G  apresenta uma elevada aderência à madeira. Durante a cura, a resina endurece quase sem 
retracção e sem libertação de calor.  
Wood G  apresenta baixa elasticidade, semelhante à elasticidade da madeira de carvalho. 
 
Abaixo apresentam-se algumas das características técnicas do material.  
 
• Cor........................................................................................................................castanho escuro / amarelo 
• Massa volúmica ............................................................................................................................ 1,9 kg/litro 
• “Pot-life” (15ºC) ................................................................................................................................... 1 hora 
• Endurecimento a 15ºC .....................................................................................................................24 horas 
• Cura completa ............................................................................................................................ após 7 dias 
• Temperatura máxima (mistura de 1 litro) .............................................................................................. 40ºC 
• Resistência à compressão..................................................................................................................62 MPa 
• Resistência à tracção......................................................................................................................14,5 MPa 
• Capacidade de extensão em caso de fissuração..................................................................................1,5 % 
• Módulo de elasticidade ......................................................................................................................35 MPa 
• Temperatura de Martens ....................................................................................................................... 62ºC 
  
INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO  
 
Trabalhos preparatórios 
 
Escorar a viga a fim de evitar que oscile, escorregue ou que caia. 
Libertar as vigas da alvenaria em redor da viga de madeira a reparar (no mínimo 25 cm) 
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Se necessário, repor a viga na posição original. Eliminar a madeira deteriorada ou enfraquecida. Se 
necessário, serrar e remover toda a extremidade atacada. A situação da madeira contígua pode ser 
controlada por meio de sondagens. 
 
Reparação da viga 
 
No caso de se tratar de uma reparação por motivos estéticos, será instalada uma cofragem perdida, 
preparada em madeira semelhante à da viga original. 
 
No caso do aspecto estético ser de somenos importância, será instalada temporariamente uma cofragem 
lisa que é removida posteriormente. 
Fazer 3 furos de 25 mm de diâmetro, e introduzir varões em aço de 19,5 mm de diâmetro, decapados a 
jacto de areia, ou varões de fibra de vidro, que serão fixados nos furos por meio de cola epoxídica. Os 
varões de reforço servirão como ligação mecânica entre a viga e a prótese. 
Vazar a argamassa epoxídica, de endurecimento lento e sem retracção, na cofragem. Após 
endurecimento da argamassa epoxídica, a cofragem será retirada. Se o aspecto estético não for o 
pretendido, a nova madeira deve ser tratada, isto é, deve ser emoldurada, decorada, etc. 
Para retirar os apoios e carregar a viga, deve ser respeitado um prazo mínimo de 7 dias. 
A temperatura ambiente ideal de aplicação é de 15 ºC. 
 
HIGIENE E SEGURANÇA  
 
Evitar o contacto com a pele. Lavar cuidadosamente as mãos com água e sabão antes de fumar ou de 
comer. Assegurar uma boa ventilação aquando da preparação e da aplicação do produto. 
Wood G pode ser limpo com um solvente tipo Acetona. 
Por favor consulte a ficha de segurança do produto antes de proceder à sua manipulação. 
 
EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO  
 
Wood G  está disponível em conjuntos de 20 kg.  
 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
 
Para aplicações especiais e assistência técnica, por favor consulte a CristalProof. 
 
Sintra, Janeiro de 2009 
Edição 01 
 
 
 
 
Nota  – A informação constante desta ficha técnica é baseada em análises efectuadas em laboratório e nas boas práticas de aplicação do 
produto. O material apenas terá o comportamento proposto quando armazenado, preparado e aplicado segundo as instruções definidas 
nesta ficha técnica e pelas boas práticas. A variedade de superfícies e as deficientes condições de armazenamento, preparação e 
aplicação podem levar a uma performance deficiente do material. A consulta desta ficha técnica não dispensa o aconselhamento com o 
nosso Departamento Técnico sobre a adequação do produto ao fim pretendido e sobre as condições de armazenamento, preparação e 
aplicação. A CristalProof não se responsabiliza por armazenamento, preparação ou aplicação deficiente dos seus materiais por terceiros. 


