TITAN DECAPANTE GEL PROFISSIONAL

Código do produto: 114

Descrição
Decapante tipo gel sem cloreto de metileno, de ação rápida e eficaz. Fácil e cómoda aplicação sem gotejar nem derramar
devido à sua natureza gelatinosa.
Pode-se duplicar e triplicar o seu rendimento, de acordo com as circunstâncias, espalhando-se de novo os resíduos obtidos
sobre a tinta a eliminar com a utilização de uma espátula.

Campos de Aplicação
Para eliminar em poucos minutos e sem esforço toda a gama de tintas oleosas, sintéticas, celulósicas, de emulsão, vinilicas, de
borracha clorada, silicones, epoxis, etc. Útil para limpar trinchas e rolos que não sejam de nylon ou borracha.

Dados Técnicos
Densidade (NP EN ISO 2811-1)

1,00 - 1,05 kg/l.

Rendimento (UNE 48282)

4 - 5 m2/l

Métodos de Aplicação

Trincha

Apresentação

4l e 1l.

Modo de utilização
RECOMENDAÇÕES GERAIS:
Se riscar a superfície com lixa grossa ou raspador, alcançaremos uma maior atuação nas superfícies de difícil decapagem.
Aplicar à trincha uma camada abundante e uniforme, sem insistir, deixar atuar sobre a tinta o tempo necessário para amolecela (de 3 a 30 minutos), retirando-a facilmente com uma espátula, escova metálica ou outro instrumento adequado. Não deixar
secar o decapante gel sobre o suporte.
As camadas de tinta muito duras ou grossas, podem requerer uma segunda aplicação de TITAN Decapante Gel.
Antes de tornar a pintar as superfícies que tenham sido tratadas com TITAN Decapante Gel, é preciso limpa-las com diluente,
para conseguir uma perfeita aderência da nova tinta sobre o suporte. Os plásticos pintados podem amolecer com o TITAN
Decapante Gel, efetuar um ensaio prévio.

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.
Abrir com cuidado a embalagem e utilizar óculos de segurança.
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Data de edição: 2015-05
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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