
SUPERDECAPANTE
METAIS
 DECAPA tintas, primários, anti-ferrugem, vernizes
 Fórmula gelificada
 Nova fórmula: 5 min para actuar
 Enriquecido com ativos anti-ferrugem

INFORMAÇÕES

CARACTERÍSTICAS
•Nova fórmula super potente para uma ação profunda que destrói todas as camadas de tintas, anti-
Ferrugem e vernizes em todos os tipos de metais ferrosos e não ferrosos.
•Não escorre, graças à textura gelificada, ideal para superfícies verticais.
•Impede o aparecimento de ferrugem no metal, mesmo com tempo húmido, graças aos agentes ativos 
anti-ferrugem.
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FORMATOS

0,5L 1L

USO
• Para recuperar o metal bruto, sem corroer, decapa profundamente:

tintas, subcapas, antiferrugem e verniz em uma única aplicação.
• Fórmula enriquecida com agentes anti ferrugem: impede o

aparecimento de ferrugem no metal.



APLICAÇÃO

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
PERIGO
Contém acetato de n-butilo.
EUH208 : Contém Acido (benzotiazole-2-iltio) succinico. Pode provocar uma reacção alérgica.
H225 : Líquido e vapor facilmente inflamáveis.
H319 : Provocairritação ocular grave.
H336 : Pode provocar sonolência ouvertigens.
EUH066 : Pode provocar pele seca ou gretada, porexposição repetida.
P101 : Se for necessário consultar um médico,mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.
P102 : Manter fora do alcancedas crianças. P210 : Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama
aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.
P271 : Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P501 : Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local).
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Agite o bidão antes de usar e utilize luvas.
1. Aplique com pincel uma demão espessa e regular (2 a 3 mm.).
2. Deixe agir o decapante de 3 a 30 min conforme o número de camadas a decapar.
3. Retire o revestimento amolecido com uma espátula ou raspador.
4. Lave com água morna a superfície decapada utilizando uma escova dura (nylon ou palha).
Deixe secar 24H antes de aplicar um produto novo.

CONSELHOS:
•A decapagem numa superfície horizontal favorece a penetração do decapante.
•Não aplicar o decapante em matérias plásticas.
NÃO UTILIZAR AO SOL. CONSERVAR NUM LUGAR PROTEGIDO DO CALOR


