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Proteja armários embutidos aplicando Pentox nas
faces que ficarão em contato com paredes e pisos.

Pentox® Cupim
Agora base água!
®

Pentox Cupim em aerossol de 400 ml vem com haste flexível e bico injetor, mecanismo que permite injetar o
produto, sob pressão, nos pequenos furos deixados pelos insetos na superfície da madeira.
Pentox Cupim em embalagem de 900 ml é para aplicação tradicional, com pinceladas em todas as
superfícies da madeira. Pode ser utilizado em móveis e objetos decorativos de madeira maciça.
Eficiência e proteção;
Baixo VOC (Composto Orgânicos Volatéis);
Secagem rápida.

Passo a Passo
Livre-se do ataque de Cupins e Brocas com Pentox Cupim.
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Aplique Pentox Aerossol diretamente nos pequenos furos que os insetos deixaram.
Introduza o bico injetor em cada furinho e dispare um jato vigoroso do produto.
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Resíduo --Cupim
Cupim
Resíduo
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Resíduo--Brocas
Brocas
Resíduo

Confira o resíduo deixado pelos insetos. Os
cupins deixam grânulos e as brocas pó.

Depois de 15 dias da aplicação, verifique
cuidadosamente a peça de madeira para ver
se de algum ponto ou furo ainda cai pozinho
ou grânulo. Se necessário, repita a aplicação
nos pontos afetados.
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Produtos com excelência e qualidade para a proteção da madeira

www.montana.com.br

CURTA

Nobile Lasur é o novo acabamento da madeira base água, com baixa formação de filme
e proteção bactericida. Pelo seu alto desempenho, lasur é uma tendência
predominante na Europa em matéria de acabamento para madeira. Nobile Lasur
possui brilho acetinado e está disponível na cores:

Incolor

Carvalho

Mogno

Imbuia

SIGA

VEJA

ASSISTA

Disponível em embalagens
de 3,6L e 900ml

Ipê

Confira abaixo as principais características do lasur, stain e verniz da Montana Química:
Nobile Lasur: Tem proteção contra raios ultravioleta e bactericida para
proteção da superfície da madeira contra a ação de microorganismos
nocivos, hidrorrepelência, desgaste lento por erosão, que facilita a
renovação, e tem origem europeia.
Osmocolor Stain: Apresenta baixa formação de filme, proteção contra
raios ultravioleta e fungicida com registro no IBAMA, hidrorrepelência,
desgaste lento por erosão, que facilita a renovação, e a origem é norteamericana.
Solare Verniz: Tem formação de filme mais espesso, proteção contra raios
ultravioleta, contém hidrorrepelente, seu desgaste ocorre geralmente
por trincamento da película sendo, de forma global, o produto mais
tradicional para acabamento em madeira.

Disponível em
embalagens de 3,6L e 900ml

O inovador Isolare Incolor base água possui
alta transparência, além de ser excelente
isolante para espécies resinosas, é uma
boa alternativa de acabamento para
qualquer tipo de madeira em
ambientes internos.

Lasur e a história – A palavra “lazur” teve sua origem na antiga Pérsia, em
referência ao material chamado lápis-lazúli, uma rocha de coloração azul. Seu
nome passou pelo árabe, chegando à Europa, especialmente Alemanha, onde
ganhou a denominação “azur” ou azul. Passou por mudanças etimológicas até
chegar à grafia “lasur”.

Filiações e responsabilidade social e ambiental:
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