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DECAPANTE PARA ANTIFOULING BASE AQUOSA
    

Código do produto: 06G

Descrição
Decapante especial para eliminar antifouling de superfícies convenientemente preparadas com primários epóxi.
Uso exclusivo de profissionais.

Campos de Aplicação
Trata-se de um decapante aquoso especial para eliminar anti incrustantes e anti fouling envelhecidos. Especialmente indicado
para cascos de poliéster já que não afeta o Gel-Coat.

Dados Técnicos
Rendimento 3 - 5 m2/l

Métodos de Aplicação Trincha e rolo

Limpeza de Utensílios Água

Apresentação 4 l.

Modo de utilização
RECOMENDAÇÕES GERAIS:
Aplicar uma camada de decapante e esperar 4-5 horas aproximadamente. Aplicar uma segunda camada sem retirar a primeira
e deixar atuar umas 12 -18 horas. Eliminar com jacto de água à pressão. Se necessário repetir o mesmo procedimento até
eliminar todas as camadas envelhecidas.
Proteger com fita de isolar a zona do Gel Coat da obra morta, já que o decapante poderá matizá-la. (Não atua
sobre esmaltes nem primários de dois componentes).
Não utilizar em zonas onde possam existir metais sem proteção.

Precauções
Antes  de  utilizar  o  produto  ler  atentamente  as  instruções  da  embalagem.  Para  mais  informação  consultar  a  Ficha  de
Segurança.
Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses
na embalagem original fechada.
Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no
esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar
desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.
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Data de edição: 2016-01
Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos
qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.
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