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MANUAL DE MANUTENÇÃO DOS DECKS DE MADEIRA

DECKS TRATADOS A OLEO

Bona Decking Oil: indicado após a instalação e regularmente conforme necessidade

Ficha técnica
Bona Decking Oil é uma mistura concentrada de óleos vegetais modificados para conseguir uma impregnação superior 
e uma proteção de longa duração para os pavimentos e outras superfícies de madeira que estejam à intempérie. Realça 
o veio natural da madeira ao mesmo tempo que a protege contra a entrada de humidade, reduzindo assim o elevado 
risco da madeira se fissura ou se deformar.

 Proteção de longa duração contra as inclemências do tempo
 Contém proteção UV
 Reduz as rachas e a deformação da madeira
 Secagem rápida e fácil de aplicar
 Baixo conteúdo em COV e baixa emissão de cheiros

CORES
Neutra
Mahogany
Teca
 
EMBALAGEM
2,5L
10L (apenas cor Neutra)

Pisos externos sofrem a ação do tempo e para uma área externa sempre bonita é importante manutenção 
regular e periódica. Para madeiras naturais recomendamos uma manutenção semestral conforme 
necessidade. Existem duas maneiras de tratar o seu deck: com óleo e com verniz. Para decidir a melhor 
maneira, é importante entender o conceito de cada um deles. 

Difundido no mundo inteiro, os decks a óleo são a melhor opção para pessoas que desejam manutenção 
facilitada. O óleo é um material impregnante e portanto funciona como um hidratante na madeira. Para 
utilizar esse método, é importante entender que inicialmente o deck terá uma manutenção diferente e a 
limpeza deve ser periódica com detergente BONA SOAP. 

Aplicação: O deck deve ser lixado com lixa grossa (consultar o fabricante). Deve estar limpo e sem residuos. 
Então o óleo deve ser aplicado com rolo BONA. Durante a aplicação divida o deck em seções e vá removendo 
o excesso de óleo com um pano limpo e que não solte pelos. Após o processo, deixe secar por 24 horas ou 
mais. Até que o deck esteja seco e sem aspecto de grudar. 
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DECKS TRATADOS COM VERNIZ

Limpeza e Manutenção: Para manter os decks tratados a óleo, não é recomendado lavadoras de alta pressao 
e sabão neutro. Deve-se utilizar o BONA SOAP, que é um detergente oleado e não removerá o óleo. A limpeza 
deve acontecer sempre que o deck apresentar sugeira. Para aplicar o Bona Soap, deve-se diluir conforme 
orientação do fabricante e esfregar com água a superficie. E a reposição do óleo sempre que for notado o 
ressecamento da madeira. 

A Bona é uma empresa multinacional especialista em produtos para revestimentos de madeira e 
possui uma rede nacional de profissionais credenciados para recuperação de tratamento de pisos 
e decks. Para recuperar o seu deck ou fazer limpeza profunda entre em contato para encontrar um 

Muito mais comum no Brasil o tratamento dos pavimentos externos com verniz exigem manutenção. 
Diferente do óleo, o verniz cria uma camada impermeável em cima do deck deixando a madeira protegida 
enquato essa película durar. Portanto, todas as vezes que forem notados ressecamentos ou o verniz 
descascar será necessária uma nova manutenção. 

A escolha do produto:  Ao adquirir um deck de madeira natural sem tratamento de fábrica (os produtos 
NEOBAMBU são oleados), o cliente pode optar por passar um verniz comum do mercado. Recomendamos no 
entanto que sejam observadas todas as diretrizes do fabricante. O deck deve ser lixado até que fique liso e 
sem porosidade, em seguida aplica-se o verniz com rolo. 

Recomendamos passar vassouras de cerdas macias e pano úmido para limpeza. 
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