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EFEITO DE UM PAVIMENTO ANTIGO COM 
ULTRACOAT OIL.

Efeito do pavimento antigo, aquele que nos lembrámos 
ter visto num palácio histórico ou mais simplesmente o 
pavimento rústico da casa de campo dos avós, hoje é 
possível realizá-lo de forma simples e segura, também 
nas nossas casas.
Dos laboratórios Mapei nasce o Ultracoat Oil, o óleo 
natural que doa o efeito rústico e realça a beleza natural 
das veias da madeira, fácil de aplicar e sobretudo 
adequado para a manutenção ordinária do pavimento.
O Ultracoat Oil Care aplica-se de forma simples e 
numa só demão com Ultracoat Roller Oil ou com 
Ultracoat Steel Spatula.
Em presença de madeiras muito absorventes repetir 
aplicação do produto após 20 minutos e sempre antes 
que a primeira demão seque. Esperar cerca de uma 
hora; a seguir passar sobre a superfície do pavimento 
um pano de algodão com o monodisco munido com 
Ultracoat Pad branco. Após 16 horas, passar sobre 
a superfície do parquet o monodisco munido com 
Ultracoat Pad preto e proceder à aplicação do 
produto de acabamento Ultracoat Oil Care.

PRODUTO ESPECÍFICO PARA O TRATAMENTO 
FINAL E A MANUTENÇÃO ORDINÁRIA DOS 
PAVIMENTOS TRATADOS COM ULTRACOAT OIL.

No caso de tratamento final de pavimentos novos, após 
16 horas da aplicação do Ultracoat Oil, preparar o 
pavimento utilizando o monodisco munido com disco 
em fibra de nylon Ultracoat Pad preto.
Aplicar o Ultracoat Oil Care em duas demãos com 
um intervalo de 30 minutos entre a primeira e a segunda 
demão, com encerador ou monodisco munido com 
Ultracoat Pad branco e pano de algodão.
Esperar os clássicos 3 dias e é possível utilizar 
completamente o pavimento.
O Ultracoat Oil Care, utilizado para a manutenção 
ordinária, permite manter o pavimento como se 
estivesse sido acabado de realizar; para além disso,
o Ultracoat Oil Care elimina pequenos sinais que se 
podem criar sobre a superfície do pavimento.
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