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1. Descrição Para remoção em profundidade de tintas (lisas e texturadas), vernizes, velaturas e colas sobre todos os substratos (excepto 
plástico e seus derivados). 

 

2. Propriedades  Remove múltiplas camadas ou camadas muito antigas  

 Acção rápida: a partir de 5 minutos em função do número de camadas a decapar.  

 Formulação tixotrópica- não escorre, facilita o trabalho sobre superfícies verticais.  

 Utilização sobre todos os substratos (excepto plástico e seus derivados); madeira, metal, cimento, roscone, cerâmica, 
vidro, etc.  

 Isento de cloreto de metileno.  
 

4. Características  

 

- Cor: incolor 

- Densidade: 1,0 g/ml  

- Viscosidade: gelatinoso 

- Sólidos em volume: 2 – 5 % 

- Ponto de Inflamação: 7ºC 
 

5. Instruções 
Aplicação 

Antes de abrir, agitar a lata. Desenroscar a tampa. Proteger a abertura com um pano durante a quebra da folha de alumínio 
para evitar salpicos.  

Aplicar uma camada generosa de produto sobre toda a área a decapar e deixar actuar durante 5 minutos a 1 hora, 
dependendo do tipo de tinta e do número de camadas a remover.  

Remover a camada antiga com uma espátula, escova ou trincha de pelos duros. Repetir a acção se necessário.  

Limpar a superfície decapada com água utilizando uma escova dura. Em madeira folheado ou exótica, enxaguar com 
Diluente Celulósico refª 8004. Aguardar secagem completa da superfície e lixar ligeiramente antes do inicio de um novo 
trabalho de pintura. 

 

6. Rendimento 
3 m

2 
por litro 

7. Limpeza das 
Ferramentas 

Deixa-las embebidas no produto e posteriormente enxaguá-los com água. 

8. Indicações 
Importantes 

Não utilizar sobre plástico e seus derivados 

Nota: As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvida consulte o nosso Serviço a 
Clientes 808 502 000 ou pelo serviço de Atendimeno Permanente das 8h às 20h através do telefone 91 760 5736.  
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