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CÓDIGO DE PRODUTO
00810
FAMÍLIA
decapantes

DECAPANTE - Por imersão.
Os resíduos são facilmente
removidos por jacto de
água.
DESPRENDE - Com rapidez
os filmes de pintura sem
atacar as superfícies.
APLICÁVEL - A vários tipos
de pintura e vernizes, tais
como celulósicas,
acrílicas,
epoxi,
oleoresinosas, etc..

Decapante de tintas por imersão
PROPRIEDADES:
Líquido de baixa viscosidade,
transparente, de cor verde,
constituído por solventes
orgânicos, emulsionantes,
retardadores de evaporação, e
inibidores de corrosão. A
toxicidade da mistura de
solventes é em termos de (TVL) de
200 ppm, mas devido à presença
de um retardador de
evaporação (água) colocado à
superfície, o produto em repouso
não liberta qualquer vapor tóxico.

USO RECOMENDADO:
Na remoção de tintas, vernizes,
lacas, revestimentos protectores
em automóveis, camiões, viaturas
de transporte colectivo, e
equipamentos diversos, sempre
que se possa proceder à
decapagem por imersão.

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.
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Deve colocar-se numa tina
metálica de inox, adequada ao
tamanho das peças a decapar.
Deve utilizar-se o conteúdo da
embalagem de uma só vez,
adicionar água de modo a ter à
superfície cerca de 5 a 10 cm de
altura. Mergulhar as peças a
decapar, deixar actuar até se

COATCIM

verificar o empolamento do
revestimento. Retirar a peça e
remover os resíduos com jacto de
água pressurizada. O tempo de
actuação depende da
composição do revestimento, do
seu envelhecimento e da espessura
das camadas. Para maior duração,
o banho deverá manter-se com
uma camada superior de água.
Nunca aquecer ou misturar outros
produtos.

PRECAUÇÕES:
Utilizar o produto em ambientes
arejados. Evitar o seu contacto
com a pele, se tal acontecer,
lavar com água em abundância.
No caso de ingestão contactar o
Centro de Informação
Antivenenos (800 250 250)

ARMAZENAGEM:
Em locais frescos. Manter os
recipientes bem fechados.

CLASSIFICAÇÃO:
Consultar a Ficha de Dados de
Segurança do Produto

EMBALAGEM:
24 Kg/20lt (Código de produto
04926)
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