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Wood  P          

 

Argamassa epoxídica para restauro de perfis de made ira 
 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
 
Wood P  é uma argamassa de resina epoxídica, bicomponente, para a reparação reversível da madeira. O 
componente A é uma resina epoxídica pura e o componente B uma mistura de cargas de enchimento 
fibrosas e celulares. Os componentes apresentam-se doseados nas proporções aconselhadas. 
 
 
CAMPOS DE APLICAÇÃO 
 
Wood P  é utilizado para a reparação estrutural e decorativa da madeira. Pode ser aplicado para reparar: 
caixilhos de janelas, aduelas de portas, estátuas e esculturas de madeira.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Wood P  apresenta uma elevada aderência à madeira. Durante a cura, a resina endurece quase sem 
retracção  e sem libertação de calor. A massa está pronta a usar, sendo fácil de moldar. Apresenta 
propriedades mecânicas que em grande parte são as mesmas da madeira, podendo ser trabalhada como 
esta (serrada, esculpida, etc.), e pintada, encerada ou polida. Wood P permite uma intervenção 
reversível , podendo ser removida amolecendo a massa com ar aquecido a 120 ºC. 
 
Abaixo apresentam-se algumas das características técnicas do material.  
 
• Cor..............................................................................................................................próximo do pinho claro 
• Massa volúmica .......................................................................................................................... 1,37 kg/litro 
• “Pot-life” (20ºC) .................................................................................................................................. 30 min 
• Endurecimento............ ...........................................................................................................................1 dia 
• Temperatura de aplicação....................................................................................... 7 ºC (min.)/30 ºC (max.) 
• Proporção de mistura ................................................................................................................................1/1 
• Resistência à compressão..................................................................................................................35 MPa 
• Resistência à tracção...........................................................................................................................8 MPa 
• Teor de sólidos ....................................................................................................................................100 % 
  
INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO  
 
Preparação do suporte 
 
O suporte deve apresentar-se seco e limpo de partículas de tinta, poeira ou madeira atacada. O suporte 
pode ser consolidado utilizando FTB Impregneer , uma resina epoxídica líquida, com elevado poder de 
penetração.  
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Preparação do produto 
 
O material é preparado misturando partes iguais, em peso ou em volume, dos dois componentes até 
obtenção de um tom uniforme. A cor pode ser modificada em função do suporte, por adição de pigmentos. 
 
 
Aplicação 
Após bem misturada, a pasta é introduzida nas fissuras ou zonas afectadas por meio de uma espátula.  
Após endurecimento (24 horas) a reparação pode ser polida ou cortada conforme a necessidade. Se 
necessário, poderá posteriormente ser aplicado um revestimento por pintura. 
 
HIGIENE E SEGURANÇA  
 
Evitar o contacto com a pele e com os olhos. Em caso de contacto com a pele, lavar com água morna e 
sabão. Assegurar uma boa ventilação durante a preparação e aplicação do produto. 
Por favor consulte a ficha de segurança do produto antes de proceder à sua manipulação. 
 
EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO  
 
Wood P  está disponível em conjuntos de 5 kg.  
O material tem a validade de 1 ano, quando conservado fechado na sua embalagem original. Armazenar 
em local fresco e seco, evitando a exposição do material a temperaturas extremas. 
 
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. 


