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PROTEC



PROTEC 

base 
de 

água 

Revestimento de estrutura de madeira com dimensões estáveis.  
Produtos Industrializados: Portas e Janelas externas 

Impregnação e Imprimação 

Revestimento Intermediário

Acabamento

• Todos os produtos são de longa duração através do Zobel ANTI-HEAT
• Sem necessidade de lixar nas próximas aplicações. 

Economia para a vida toda 
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PROTEC 

PRODUTOS ZOBEL 

Imprimação/ Impregnação 

 Secagem rápida.
Odor reduzido. 

 Proteção contra fungos, insetos e cupim.
 Proteção contra azulamento.
 Economiza acabamentos caros.

O sistema de proteção da madeira não deixa ela respirar ,sendo assim, não terá 
seu movimento

 Com Highend proteção –UV

Revestimento Intermediário
 Selagem contra descoloração de substancias da madeira e resina.

 Impede desordem de formação de película de resina relacionadas ao 
acabamento. 

Acabamento

 Execelente transparência e brilho de cor. 
 Com Highend proteção –UV

 Revestimento elegante de superfície enfatizando os veios da madeira. 
 Alta elasticidade para esforços mecânicos elevados, por exemplo, granizo.
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PROTEC 

Imprimação/ Impregnação Revestimento Intermediário Acabamento

Imersão Imersão Pistola

Pincel Pistola Pistola

Forma de Aplicação



DECOTEC



DECOTEC 

base 
de 

água 

Revestimento de estrutura de madeira com dimensões NÃO estáveis.  
Produtos: decks e estruturas de madeira. 

Impregnação e Imprimação 

Revestimento Intermediário

Acabamento

• Todos os produtos são de longa duração através do Zobel ANTI-HEAT
• Sem necessidade de lixar nas próximas aplicações. 
• Difusão: a madeira pode “respirar, assim é realizada uma regulação 

rápida de umidade. 

Economia para a vida toda 
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DECOTEC 

PRODUTOS ZOBEL 

Imprimação/ Impregnação 

 Secagem rápida.
Odor reduzido. 

 Proteção contra fungos, insetos e cupim.
 Proteção contra azulamento.
 Economiza acabamentos caros.

 Proteção climátca com alta profundidade de penetração. 

Acabamento

 Execelente transparência e brilho de cor. 
 Com Highend proteção –UV

 Revestimento elegante de superfície enfatizando os veios da madeira. 
 Restabelece a tonalidade e protege contra escurecimento
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DECOTEC 

Imprimação/ Impregnação Revestimento Intermediário Acabamento

Imersão Imersão Pincel

Pincel Pincel Pincel

Forma de Aplicação

 Com Highend proteção –UV



ZOWO-SEAL 



ZOWO-TEC 

base 
de 

água 

Proteção de juntas em V 

Impregnação e Imprimação 

Revestimento Intermediário

Acabamento

• Todos os produtos são de longa duração através do Zobel ANTI-HEAT
• Sem necessidade de lixar nas próximas aplicações. 
• Difusão: a madeira pode “respirar, assim é realizada uma regulação 

rápida de umidade. 

Economia para a vida toda 
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