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DESCRIÇÃO
UTILIZAÇÃO

PROPRIEDADES

COR(ES)
CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)
PREPARAÇÃO
DO SUBSTRATO
APLICAÇÃO
RENDIMENTO
PRODUTOS PARA
ACABAMENTO
FORMATO(S)
PERÍODO ACONSELHADO
DE ARMAZENAGEM
OUTRAS INFORMAÇÕES

Composição viscosa isenta de cloreto de metileno destinada a remover (decapar) películas
secas de tinta, de objectos pintados.
Sobre madeira, ferro, cantarias e diversos outros substratos , para remover diversos tipos de
tintas de secagem ao ar. Deve ser aplicado fartamente, sobre as áreas a decapar, mesmo que
sejam verticais. Deixa-se actuar durante algum tempo, variável com o tipo e a idade das tintas
a decapar. A película de tinta começa a aparecer enrugada e pode ser facilmente removida
por raspagem com betumadeira. No final a área deve ser lavada abundantemente com água
corrente.
Em geral actua ao fim de 15 a 25 minutos, podendo de seguida ser lavado facilmente com
água. Importante: não se deverá deixar secar completamente o Decapante durante a sua
utilização.
Transparente
* Densidade: 0,95 +/- 0,03
* Ponto de inflamação: - 17ºC

Ferramentas: Espátula ou trincha velha e betumadeira.
Lavagem da Ferramenta: Com água.

1 e 5 Litros
24 meses
Cuidados especiais:
* Este material é cáustico. Recomenda-se uso de protecção adequada e a lavagem com água
de zonas do corpo eventualmente atingidas por salpicos .
* Este material é facilmente inflamável, pelo que se deverá manter afastado de eventuais
chamas, pontos de ignição, agentes oxidantes e demateriais fortemente ácidos ou alcalinos .
* Em casos mais difíceis de remoção das películas aconselha -se a aplicação de mais camadas
de Decapante até remoção completa.

ESQUEMA(S) DE PINTURA
PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO
PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA
GARANTIAS
NOTA

Consultar Ficha de Segurança do Produto

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas
sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .
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