RESTAURO
DE MADEIRA
Fácil • Seguro • Rápido • Perfeito !

A importância
do restauro de
madeira
A madeira é um produto da natureza. Isto signiﬁca
que existem sinais naturais do ambiente e do tempo.
Podemos até dizer que há um pedaço de arte em cada
árvore. Uma combinação de diferentes formas e
cores. Nunca se sabe o que está no seu interior até a
abrirmos. Muitos clientes apreciam a variedade e o
espetro de cores que conseguem obter ao decorar as
suas casas com objetos de madeira.
Do ponto de vista de um fabricante, o processo de
trabalhar a madeira em bruto é um verdadeiro
desaﬁo. Este pode tornar-se um processo dispendioso
se tivermos de deitar fora cada pedaço de madeira
que contenha um nó ou um risco enorme. Os nós e os
riscos conferem um carácter único à madeira e podem
ser muito bonitos se forem preservados e tratados
corretamente.
Qualquer local de produção necessita dos produtos
adequados quando trabalha no restauro de madeira.
A cor, a ﬂexibilidade e a durabilidade são fatores
cruciais no restauro da madeira. E é aqui que
podemos ajudar!
Somos especialistas em produtos de restauro de
madeira e disponibilizamos uma ampla gama de
produtos para restaurar os mais diversos tipos de
madeira para todos os ﬁns. Podemos ajudá-lo a
encontrar a solução adequada às necessidades
especíﬁcas dos seus produtos.
Contacte-nos e pode ter a certeza de que encontraremos a solução de restauro de madeira ideal para si.

Knot Filler
A melhor solução para o restauro de madeira.
Flexível, forte e, simultaneamente, duradoura.
O Knot Filler é a melhor solução quando se trata de restaurar
madeira. Ela é muito fácil de utilizar e o resultado é extraordinário, quer se trate da reparação de um risco, de um dano ou de um
grande nó. O Knot Filler pode ser utilizado inclusivamente nas
arestas e nos cantos. O Knot Filler é indicado para todos os tipos
de objeto de madeira, tais como soalhos, mobiliário, janelas, etc.
As vantagens da utilização do Knot Filler são diversas.
Em primeiro lugar, o resultado excelente. Se utilizar a cor correta,
o restauro será praticamente impercetível depois de efetuar o
tratamento de acabamento. O Knot Filler pode ser utilizado com
óleo, verniz, tinta e até corante. Encontrar a cor correta é bastante simples. Dispomos de uma grande variedade de cores extraordinárias que combinam com a maior parte dos tipos de madeira
e mantemo-nos permanentemente atualizados com as últimas
tendências.
A durabilidade do Knot Filler é incrível. O Knot Filler é feito de
poliamida e permanecerá na madeira ano após ano graças à sua
ﬂexibilidade. Ele expande-se e retrai com a madeira, o que faz
dele um produto ideal para a utilização em espaços interiores e
exteriores.
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Como é que o Knot Filler funciona?
O Knot Filler em estado sólido tem a forma de barras de 300 mm com um diâmetro de 12
mm. A pistola de Knot Filler BCD360 permite uma aplicação fácil.
aplicar uma ferramenta de
Só tem de introduzir a mástique líquida no local a reparar
arrefecimento
cortar/lixar o Knot Filler
em excesso
e está pronto para o tratamento da superfície.
As ferramentas que recomendamos para a utilizar juntamente com o Knot Filler são
concebidas especiﬁcamente para obter reparações perfeitas. Elas são também construídas
de forma a resistir às elevadas temperaturas da mástique quente no estado líquido.

• Produto ecológico
• Flexível e duradouro
• Compatível com óleo, verniz
tinta e até corante
• À prova de UV
• Não se deteriora
• Solidiﬁca em apenas alguns segundos
• Permanece ﬂexível na madeira
• Para uma utilização em espaços interiores
e exteriores

O Knot Filler é também uma massa
excelente para a reparação de derivados da madeira. O procedimento é o
mesmo e não é necessário qualquer
tratamento de superfície.

O Knot Filler é perfeito para trabalhos
de restauro difíceis em arestas, cantos
e nós profundos.

Vantagens do Knot Filler

PRODUTO
ECOLÓGICO

Cores do Knot Filler

Amigo do ambiente e
de utilização segura.

Branco

Cinza

Pinho

Pinho claro

Nó

Carvalho

Cerejeira

Nogueira

Mogno

Faia

Preto

Cinzento

Amarelo

Vantagens do Knot Filler

Desvantagens da mástique
bicomponente

Não tóxico

Muito tóxica

Solidiﬁca em apenas alguns segundos

Processo de endurecimento longo

Pronto a utilizar

Tem de ser misturada

Várias cores

Apenas uma cor

Desperdícios mínimos

Muitos desperdícios

Lixagem sem partículas tóxicas
Aplicação simples com a pistola de Knot Filler
Nós grandes - não há qualquer problema!

Partículas tóxicas no ar durante a lixagem
É difícil obter a mistura correta
Os nós grandes têm de ser reenchidos

Requer menos material

Requer uma quantidade de material 5 a 10 vezes superior

Permanece na madeira durante muitos anos
Compatível com óleo, verniz, tinta e até corante
Perfeito para o restauro de arestas e cantos

Rígida e estaladiça - pode cair
Não funciona bem com tratamentos de superfície
Demasiado rígida para o restauro de arestas - rutura

Restauro de pontos

Restauro de superfícies

Ferramentas
Pistola de Knot Filler BCD 180
Aplicador pequeno de 80 W para barras de 12 mm.
Ideal para utilizações menores, por exemplo,
manutenção, carpintaria, bricolage, etc. Temperatura
de funcionamento: 190 oC.
Peso: 340 g.

Pistola de Knot Filler BCD 360
Ferramenta proﬁssional e ﬁável de 300 W com
termóstato externo e ajustável para barras de 12 mm.
Temperatura de funcionamento: 140-230 oC. Design
ergonómico com uma boa aderência.
Peso: 700 g.

Ferro de arrefecimento BCD
Para introduzir o Knot Filler em estado líquido no nó e
para um arrefecimento rápido. O metal é alumínio e a
pega é feita de plástico.
Dimensões: 80x180 mm.
Pequeno tijolo de arrefecimento de 50x50 mm.

Ferramenta de corte BCD
Para cortar o excesso de Knot Filler.
Pega em faia com uma lâmina de aço. Uma ferramenta
aﬁada com uma boa aderência.
Dimensões: 50 mm.

Kits de Restauro de Madeira
Kit de Restauro de Madeira

Kit Profissional de Restauro de
Madeira

1 pistola de Knot Filler BCD 180, 80 W
1 saco compacto com 8 barras de Knot Filler
de 150 mm (mix n.º 1 como padrão).

O melhor sistema de restauro para marceneiros. Um kit proﬁssional completo que
contém todas as ferramentas necessárias
para começar a trabalhar. Com o Kit Proﬁssional de Restauro de Madeira, terá tudo o
que precisa para fazer restauros de madeira perfeitos com o Knot Filler.

O Kit de Restauro de Madeira é ideal para
instaladores de janelas e pavimentos,
carpinteiros, trabalhos de manutenção e
bricolage, etc.
Estão disponíveis cores individuais e sacos
com várias cores.

Para obter um restauro perfeito, é muito
importante que utilize o conjunto de ferramentas adequado.
Este Kit Proﬁssional de Restauro de Madeira inclui as melhores ferramentas para
fazer restauros de madeira perfeitos.
1 mala de alumínio
1 pistola de Knot Filler BCD 360
1 saco de Knot Filler cor nogueira 134/12
1 ferramenta de arrefecimento com uma
pega de 80x180 mm
1 ferramenta de corte de 50 mm
1 lixa

Estão disponíveis dois tipos de sacos
compactos com várias cores, bem como
cores individuais
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