
DECAPANTE GEL EXPRESS

ESPECIAL RESINA

Permite recuperar o aspecto natural dos suportes em 
superfícies horizontais ou verticais: louça, pladur, azulejo,
aço inox, madeira, ...

Decapa de maneira fácil e em profundidade várias 
camadas de resina (incluindo resinas epóxi de dois
componentes) sem alterar os suportes.

Não escorre, graças à textura gelificada, ideal 
para superfícies verticais.

EFICAZ EM TODOS OS TIPOS DE RESINAS, INCLUINDO EPÓXI

0,5L – 1L 

Seu aliado

para um resultado

perfeito!



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 farta garante um 

óptimo resultado.

3. Deixe agir o decapante durante +/- 5 min. de acordo com o tipo de resina e a sua 

espessura.

4. Retire os resíduos com uma espátula ou raspador e limpe a superfície com uma esponja 

húmida ou um pano.

5. Se necessário lave com água morna (remoção mais fácil) com 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
• A decapagem numa superfície horizontal favorece a penetração do decapante.

• Em suportes de madeira, use a espátula no sentido das fibras da madeira.

• 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.
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DECAPANTE GEL EXPRESS

ESPECIAL RESINA

PERIGO - Contém acetato de n-butilo. 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).

EFICAZ EM TODOS OS TIPOS DE RESINAS, INCLUINDO EPÓXI


