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• RESÍDUOS SECOS não aderentes
• SEM ENXAGUAMENTO
• REPINTÁVEL EM 1H

USO
FÓRMULA SUPER PODEROSA.
Destrói todas as demãos de acabamentos mono componentes: vernizes,
protectores, gessos, colas, mastiques em todos os tipos de suportes 
sem danificar-os (madeira, metal, cimento, cerâmica, vidro).

CARACTERISTICAS
O Decap Fácil é um decapante de nova geração que transforma as
antigas demãos de produtos tipo tintas em resíduos secos não
aderentes*.
• Mais fácil: os resíduos secos removem-se com uma escova de cerda 
dura (nylon).
• Mais rápido: sem enxágüe, permitindo pintar só 1h depois
(24h com um decapante clássico).
• Rendimento 1L / 1 demão / +/- 3-4 m2 (pode variar dependendo do tipo 
de suporte)
*Para os protectores à água, os resíduos não serão secos, mas o
modo de uso não muda.

APLICACIÓN
1)Agitar o bote antes de aplicar e usar luvas.
2)Aplicar uma demão espessa e regular com um pincel.
3)Deixar actuar o decapante entre 5 e 45 mn dependendo do tipo de acabamento e da espessura da demão.
4)Remover o acabamento amolecido com uma espátula.
5)Os resíduos são secos rápidamente. Quando secos, remova-os com uma escova de cerda dura. Não é necessário 

enxaguar. 
6)Deixar secar 1h. Lixar levemente com lixa fina, remover o pó e aplicar o novo acabamento: tinta, verniz, protector...

PRECAUCIONES DE USO
F : FACILMENTE INFLAMÁVEL .
R11 : FACILMENTE INFLAMÁVEL.
S2: Manter fora do alcance das crianças
S29: Não deitar os resíduos no esgoto
S46: Em caso de ingestão consultar imediatamente um médico e mostrar o rótulo ou a embalagem
S51: Usar unicamente em locais bem ventilados
Não aplicar sobre plástico. / Não aplicar ao sol. Armazenar em um lugar protegido do sol.
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Color : Incolor

Secagem : 1h

Rendimento por demãos : 1L 
= ± 3-4 m2

Material : Brocha e escova

Tinta ou verniz a agua Tinta alquídica H2O
Tinta ou verniz ao 

dissolvente

DECAPA 2 DEMÃOS 5 mn 10 mn 15 mn

DECAPA 10 DEMÃOS 10 mn 30 mn 45 mn


