SUPERDECAPANTE
UNIVERSAL

 DECAPA tintas, vernizes, protetores decorativos,
rebocos, colas, mástics…
 Fórmula gelificada
 Nova fórmula: 5 min para atuar
 Decapa até 10 camadas numa única aplicação

INFORMAÇÕES
USO
• Decapante ultra potente em gel sem cloreto de metileno.
• Remoção total de todos os tipos de tintas e vernizes
monocomponentes em uma única aplicação.
• Ação rápida, eficaz e em profundidade sem danificar o suporte
(exceto plástico).
• O gel permanece ativo até amolecer todas as capas.

CARACTERÍSTICAS
Nova fórmula super potente para uma ação profunda que destrói todas as camadas de tintas, vernizes,
protetores decorativos, rebocos, colas e mástics excluindo os revestimentos com dois componentes
em todos os tipos de suportes: madeira, metal, cimento, ladrilho, azulejo, vidro… .
Não escorre, graças à textura gelificada, ideal para superfícies verticais. .
Não altera os suportes, não escurece a madeira.

FORMATOS
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APLICAÇÃO
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.

PREPARACÃO:
• Madeira nova ou decapada : escovar e limpar o pó resultante.
• Madeira previamente envernizada : lixar suavemente com lixa de grão fino.
• Se o seu verniz anterior está escamado, deverá eliminar a camada com o Superdecapante V33.
CONSELHOS:
•A decapagem numa superfície horizontal favorece a penetração do decapante.
•Num suporte em madeira, utilize a espátula no sentido das fibras da madeira.
•Não aplicar o decapante em matérias plásticas.
NÃO UTILIZAR AO SOL CONSERVAR NUM LUGAR PROTEGIDO DO CALOR

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
PERIGO
Contém acetato de n-butilo.
EUH208 : Contém Acido (benzotiazole-2-iltio) succinico. Pode provocar uma reação alérgica.
H225 : Líquido e vapor facilmente inflamáveis.
H319 : Provoca irritação ocular grave.
H336 : Pode provocar sonolência ou vertigens.
EUH066 : Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.
P101 : Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.
P102 : Manter fora do alcance das 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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