
SE É MADEIRA, É



Está na altura de dar um              à sua vida



Marca líder de mercado na proteção e decoração de madeiras

Com mais de 100 anos de história, Bondex é uma marca proveniente da Escandinávia e
especialista no tratamento, proteção e decoração de todo o tipo de madeiras.

Bondex oferece uma vasta gama de produtos que garantem uma proteção de longa duração para
todo o tipo de madeira, preservando e embelezando a qualidade natural da mesma.

Proteção única de longa duração

A sua marca de 
Woodcare

Cuidado, confiança e proteção,
é com BONDEX



Porquê ?

Embeleza
a sua madeira  

Fácil de aplicar

Milhares de cores 
decorativas disponíveis

Marca de 
confiança

Resistência às
intempéries e 

raios UV

Para madeiras
de interior e exterior



Portfólio

PROTETORES VERNIZES

PREPARAÇÃO DE 
MADEIRA ÓLEOS

O protetor é uma velatura impregnante da
madeira que preenche os seus poros,
protegendo-a de factores climatéricos.
Este tipo de produto garante uma elevada
durabilidade, mantendo o aspeto natural
da madeira. Disponível em acabamento
mate e acetinado.

O verniz é um produto translúcido que
forma uma película que cobre a madeira
e protege-a, mantendo visível os seus
veios originais. Disponível em
acabamento mate, acetinado ou
brilhante, o verniz Bondex destaca-se
pela sua excelente lacagem,
flexibilidade, boa resistência à água e
aos raios UV.

Na preparação de madeira oferecemos dois
produtos distintos: O Tapa poros e o Decapante
Gel Universal.
O Tapa Poros é um produto que se destina à
selagem dos poros da madeira e regulariza a
absorção da superfície.
O Decapante Gel Universal é um produto que
remove as tintas, vernizes, velaturas e colas
sobre todo o tipo de superfícies.

O óleo é um produto resistente à água e
álcool, com grande poder de penetração e
que protege a madeira contra as
intempéries. Este produto nutre a madeira
e permite que esta recupere o seu
equilíbrio natural. Disponível em
acabamento mate.



Bondex Classic 

Um protetor de base solvente utilizado no 
embelezamento, proteção e conservação de todo

o tipo de madeiras de interior e exterior. 

É através da sua tecnologia

que mantém a sua madeira saudável por mais tempo, 
reduzindo o risco de descoloração e cuidando do ambiente. 

Disponível em acabamento mate e acetinado, em 10 cores de madeira e em
milhares de cores decorativas através do Sistema Dyrumatic. 

Disponível em
embalagens

de 0,75L, 2,5L e 5L.



Bondex Deco Protect 

Um protetor de base aquosa utilizado no 
embelezamento, proteção e conservação de 

superfícies de madeira exterior. 

É um produto ideal para todas as estações do ano, 
pois contém pigmentos resistentes à luz que 

protegem a madeira contra o ataque dos raios UV. 

Bondex Deco Protect garante uma secagem
rápida e uma proteção de longa duração. 

Disponível em acabamento acetinado, na cor branca e em milhares de 
cores decorativas através do Sistema Dyrumatic. 

Disponível em
embalagens
de 1L e 2,5L

Perfeito para 
mobiliário de jardim

e madeiras

Fácil de aplicar e repelente de água. 

Seguro contra animais e plantas.



Bondex Deck 

Um óleo de base solvente que penetra em
profundidade, nutrindo a madeira e 

protegendo-a dos raios UV.

Bondex Deck é um produto hidrófugo e microporoso
que protege a madeira contra as intempéries e 

preserva o aspeto natural da mesma. 

Produto especialmente concebido para a proteção e 
manutenção de decks e terraços de madeira. 

Disponível em acabamento mate.

Disponível em
embalagens

de 0,75L e 4L.

Fácil de aplicar



O que preciso para aplicar produtos Bondex?!

Escova

Fita isoladora

Rolo e/ou trincha

Lixas



Como aplicar Bondex na sua madeira?!

1 - Remova todos os vestígios de produtos aplicados no objeto com uma lixa
para madeira.
Escolha o grão da lixa consoante os resíduos que estejam na sua madeira.
Atenção: Quanto mais alto for o grão, mais agressivo será para a sua
madeira!

2 - Limpe toda a superfície com uma escova.

3 - Com uma fita isoladora, isole as superfícies onde não quer aplicar o
produto.

4 - Aplique 1 ou 2 demãos de Bondex. (O número de demãos varia consoante
o tipo de superfície e se é de interior ou exterior)

5- Entre as demãos de aplicação, lixe a sua madeira suavemente!

Para que escolha o produto ideal para a sua madeira, 
visite o nosso site BONDEX.PT

Em 5 passos... dará um Bondex à sua vida!



Onde usar?!

Construir ou renovar
Tratar, proteger, cuidar e embelezar

É a sua imaginação e a sua madeira.
Dê um Bondex à sua vida!
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