We KNOW HOW

A CIMAI é um
PARCEIRO
para os seus
clientes

FICHA TÉCNICA
TECHNICAL INFORMATION
SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
00816
FAMÍLIA
decapantes

Produto BIODEGRADÁVEL,
não deve no entanto ser
vazado em linhas de água
ou terrenos

CIM ANTIGRAF L
Decapante de graffiti
PROPRIEDADES:
Líquido transparente incolor,
com baixa viscosidade.

USO RECOMENDADO:

PRECAUÇÕES:

O CIM ANTIGRAF L é um
decapante de graffiti para
remoção de todos os tipos de
graffiti, de plásticos, metais,
superfície pintadas, também de
tijolo, pedra e betão.

Aplicar com uma escova de pelo
comprido, limpa e seca na
super fície a ser limpa em
movimentos circulares de modo a
espalhar cerca de 200 ml/ m2 de
CIM ANTIGRAF L. Depois de 5
minutos remover com água à
pressão a cerca de 90 bar a
quente ou frio.
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Usar
luvas
no
seu
manuseamento. No caso de
ingestão contactar o Centro de
Informação Antivenenos (808
250 143)

ARMAZENAGEM:

MODO DE APLICAÇÃO:

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.

escova, e depois aplicar o CIM
ANTIGRAF L pulverizado, deixando
actuar cerca de 10 min. E remover
com jacto de água à pressão 90 –
120 bar de água quente ou fria.

No caso de superfícies porosas
deverá ser utilizado água à
pressão quente.

Em locais frescos longe de
chamas vivas, sempre bem
rolhado.

CLASSIFICAÇÃO:
Consultar a Ficha de Dados de
Segurança do Produto.

EMBALAGEM:

Em graffiti mais difíceis de remover, 20 Kg (Código de produto
aplicar o CIM ANTIGRAF com 00817)
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