
DECAPANTE GEL EXPRESS 

ESPECIAL METAL

Permite recuperar o metal bruto, sem corroer.

Decapa de maneira fácil e em profundidade várias 
camadas de tintas, anti-ferrugem e vernizes.

Não escorre, graças à sua textura gel, ideal para 
superfícies verticais.

EFICAZ EM TODOS OS TIPOS DE METAIS 

FERROSOS E NÃO FERROSOS

0,5L – 1L 

Seu aliado

para um resultado

perfeito!

Impede o aparecimento de ferrugem no metal, 
mesmo com tempo húmido, graças aos agentes 
ativos anti-ferrugem.



APLICAÇÃO
1. Agite o bidão antes de usar e utilize luvas e óculos de proteção.

2. Aplique com pincel uma camada espessa e uniforme. Uma camada espessa garante um ótimo 

resultado.

3. Deixe agir o decapante de 3 a 30 min. conforme o número de camadas a decapar.

4. Retire o revestimento amolecido com uma espátula, um raspador ou com lã de aço.

5. Lave com água morna (remoção mais fácil) a superfície decapada utilizando uma escova dura 

(nylon ou cerdas naturais).

6. Deixe secar 24H antes de aplicar um produto novo.

Condições ideais de aplicação: entre 15º e 30º C sem chuva e sem vento. Recomendado fazer um teste 

antes de aplicar. Não aplicar o decapante em matérias plásticas. Não utilizar ao sol. Conservar num lugar 

protegido do calor.

CONSELHOS V33
• Para um melhor desempenho, raspe as camadas com um abrasivo grosso para facilitar a 

penetração. 

• A decapagem numa superfície horizontal favorece a penetração do decapante.

• Se o resultado não for o ideal após a primeira aplicação, reaplique uma camada mais espessa do 

decapante. 

• Volte o bidão do decapante para usar todo o produto. 

• Você pode usar este produto para limpar seus pinceles sujos e secos.

DECAPANTE GEL EXPRESS 

ESPECIAL METAL

EFICAZ EM TODOS OS TIPOS DE METAIS 

FERROSOS E NÃO FERROSOS
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O objetivo destas instruções é informar. As informações são baseadas em nosso conhecimento e experiência atuais, com base nas condições de uso de acordo com os regulamentos 

atuais ou DTU. Dada a multiplicidade de fatores que podem influenciar o uso de nossos produtos, eles não podem eximir o usuário de suas próprias experiências. Não podemos deduzir 

uma garantia legal de nossas informações. Esta folha de dados substitui todas as edições anteriores.

Aviso legal: Perigoso. Observe as precauções de uso.


