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We KNOW HOW

A CIMAI é um 
PARCEIRO 
para os seus 
clientes

FICHA TÉCNICA 
TECHNICAL INFORMATION 
SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
00807

FAMÍLIA
decapantes

DECAPANTE – Do tipo “flush 
off” para fácil remoção de 
resíduos com jacto de água.

REMOVE – Tintas celulósicas, 
acrílicas, fenólicas, 
polivinílicas, oleoresinosas, 
epoxi, etc.

VISCOSO – Permite a sua 
aplicação em superfícies 
verticais e inclinadas sem 
escorrer.

COM RETARDADORES DE 
CORROSÃO – Forma um filme 
de longa duração 
facilitando a penetração do 
produto para o rápido 
empolamento do 
revestimento a remover.

COM INIBIDORES DE 
CORROSÃO – Evita o ataque 
da superfície a decapar.

CAPECIM

     PROPRIEDADES: 

Liquido viscoso castanho, odor 
etéreo, constituído por solventes 
clorados e alifáticos, 
emulsionantes, espessantes, 
retardadores de evaporação e 
inibidores de corrosão. 

     USO RECOMENDADO: 

Na remoção de tintas, vernizes, 
lacas, revestimentos protectores 
em automóveis, camiões, viaturas 
de transporte colectivo e 
equipamentos diversos. Aplicável 
em superfícies de madeira, 
metálicas ou betão, em estaleiros 
de construção e reparação 
naval, aeronáutica, construção 
civil, metalomecânica, oficinas 
de equipamento eléctrico, de 
pintura ou electrodomésticos.

     MODO DE APLICAÇÃO: 

Com pincel, trincha ou espátula, 
deixar actuar até se verificar o 
empolamento do revestimento. 
Retirar com espátula ou jacto de 
água pressurizada. O tempo de 
a c t u a ç ã o d e p e n d e d a 
composição do revestimento, do 
seu envelhecimento, da espessura 

As informações contidas neste 
catálogo são baseadas na nossa 
experiência, não substituem, no 
entanto, ensaios preliminares que 
deverão sempre ser feitos, uma vez 
que as condições de aplicação dos 
produtos estão fora do nosso 
controlo. A CIMAI apenas se 
responsabiliza pela manutenção 
das características dos produtos de 
acordo com a nossa especificação.
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das camadas e cond ições 
ambientais. 

     PRECAUÇÕES: 

Utilizar o produto em ambientes 
arejados. Evitar o seu contacto com 
a pele, se tal acontecer, lavar com 
água em abundância. A 
concentração no ar, em 
compartimentos fechados, não 
deve exceder a 150 mg/m3.
No caso de ingestão contactar o 
Centro de Informação Antivenenos 
(800 250 250)

     ARMAZENAGEM: 

Em locais frescos, os recipientes 
bem fechados. Deve ser usado no 
prazo de 6 meses.

     CLASSIFICAÇÃO: 

Consultar a Ficha de Dados de 
Segurança do Produto.

     EMBALAGEM: 

6 Kg (Código de produto 00809)


