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Ficha Técnica                         ARCOPRINOL 
  
PRODUTO: 
  Imunizador ARCOPRINOL 
 
DESCRIÇÃO: 
 O Imunizador ARCOPRINOL é um fungicida e/ou insecticida, foi concebido para penetrar 
profundamente na madeira, dando-lhe deste modo uma protecção duradoura contra os fungos que causam a 
podridão húmida e a podridão seca e contra os carunchos. São produtos do tipo “Solvente Orgânico”. 
 
 
CONSTANTES FÍSICAS: 
  Cores--------------------------------------- Incolor, Verde e Castanho 
  Rendimento Teórico--------------------- Ver observações 
  Massa volúmica-------------------------- 0,780 Kg/litro 
  Viscosidade------------------------------- 11s Ford 4 (25 ºC) 
  Tempo de secagem---------------------- 48 horas 
  Tempo de repintura---------------------- 4 dias 
  
NOTA: Os valores das constantes físicas poderão variar de acordo com as tolerâncias normais de fabrico.   
 
PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES: 
 A superfície a pintar deve sofrer um desengorduramento apurado. Resíduos de detergente devem ser 
removidos por enxaguamento com água limpa e deixar secar. 
 
 
 
CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO: 

a) 
2 ou 3 demãos fartas. Aplicar as demãos subsequentes antes da anterior estar seca. 
Aplicação à trincha 

b) 
2 ou 3 demãos fartas usando bico largo (não atomizador). Aplicar as demãos subsequentes 
antes da anterior estar seca. Quando se faz a aplicação à trincha ou por aspersão, todas as 
superfícies devem ser tratadas e as juntas de peças componentes devem ser inundadas de 
produto, para assegurar a máxima protecção. 

Aplicação por aspersão 

c) 
Passagem da madeira serrada ou já trabalhada através de instalação adequada. 
Aplicação por inundação 

 
 
 



________________________________________________________________________________________________________________________ 
Arco-Íris – Tintas e Vernizes             
Zona Industrial do Cavaco, Apartado 243    4524-909 Santa Maria da Feira 
Telefone:  256 379 080                     Website: www.arcoiris.pt 2/

 
2/2 

 
 
Independentemente do método de aplicação utilizado, quaisquer cortes, furos, etc., feitos em madeira 

tratada devem ser novamente tratados com imunizador de forma a manter a máxima protecção.  
 
 
OBSERVAÇÕES: 

O rendimento depende do tipo, porosidade e do estado da superfície de madeira a proteger. A título 
informativo podem considerar-se os seguintes rendimentos: 

- Madeira dura(carvalho, etc.): 15-20 m2

- Madeira macia(Pinho, abeto, etc.): 10-15 m
/litro por demão. 

2

O tempo de secagem depende, também da porosidade da madeira, sendo mais rápido nas madeiras 
macias. 

/litro por demão 

Em superfícies exteriores recomenda-se a aplicação de 3 demãos. 
No momento da aplicação o teor de humidade da madeira não deverá exceder 25%. 
- O Arcoprinol Verde é o imunizador mais eficaz para as madeiras a serem colocadas em contacto com 
o solo. 

 
 
SEGURANÇA: 
 Como regra geral deve evitar-se a inalação de vapores de solventes ou de tintas pulverizadas e o 
contacto com a pele e olhos. Ao aplicar tintas em espaços confinados ou áreas de ar estagnado, recomenda-se 
a ventilação forçada do local. 
 Produto inflamável. Manter afastado dos alimentos e bebidas incluindo o dos animais. 
 Tratamento de emergência: em caso de ingestão não provocar o vómito, chamar imediatamente o 
médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo; em caso de contacto com a pele ou olhos lavar imediata e 
abundantemente com água. 
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