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Solução de derivados de celulose em solventes especiais, isento de Diclorometano (DCM). 

Adequado para a decapagem de tintas (plásticas e de areias), vernizes e esmaltes (produtos sintéticos, celulósicos, acrílicos, 

poliéster, poliuretano, esmalte de estufa, entre outros). 

Fácil aplicação e remoção; 

Aplicável em vários tipos de substratos; 

Permite um espalhamento uniforme e homogéneo; 

Não seca. 

 

Cor: Azulado 

Aspeto: Líquido pastoso (gelatinoso) 

Densidade (23ºC): 0,92 ± 0,02 

Rendimento Teórico: 2 m² / Litro   

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte (porosidade), espessura aplicada e condições ambientais da 

aplicação. 

Preparação da Superfície:  

A superfície a decapar não requer nenhuma preparação particular, no entanto, em áreas de grandes dimensões e, de forma 

a melhorar a performance do Decap-Eco, recomenda-se que a superfície a decapar seja previamente limpa e 

desengordurada. Em situações de pinturas muito envelhecidas ou de elevadas espessuras de filme seco, é aconselhável uma 

lixagem antes de aplicar o decapante.  

Processo de Aplicação: 

Mexer cuidadosamente o produto antes de ser aplicado. Não agitar a embalagem fechada para homogeneizar o produto 

pois pode estar sobre pressão. Aplicar generosamente o decapante com uma trincha e modo uniforme sobre a superfícies e 

deixar atuar ate ocorrer o amolecimento da tinta a remover. Quando a pelicula de tinta começar a enrugar e empolar deve 

ser imediatamente retirada com uma espátula. De seguida limpar a superfície com um pano humedecido em água. 

Repetir o procedimento sobre a tinta que não tenha sido removida. 

Diluição: O produto encontra-se pronto a aplicar. 

Nota 1: Não aplicar em superfícies demasiado quentes. 

Nota 2: Os tempos de atuação variam conforme os tipos, espessuras e graus de envelhecimento da tinta. 

Nota 3: Efetuar testes de compatibilidade sobre as superfícies de madeira para evitar efeitos indesejados na degradação da 

mesma. 

Manter fora do alcance das crianças. Evitar libertação para o ambiente. Usar luvas, óculos e vestuário de proteção. Utilizar 

em locais bem ventilados. Consultar a ficha de dados de segurança antes de utilizar o produto. 

¼ L, 1 L, 5 L e 20 L 

Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto. 
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