C271-0100

Removedor Pastoso
Descrição do Produto
Produto especialmente formulado para remover a pintura original e repintura de veículos, incluindo tintas poliuretânicas.
O seu aspecto pastoso facilita a aplicação.
Composição Básica
Solventes aromáticos, alifáticos e organoclorados, parafina e aditivos.
Embalagens

Aplicação:

Rendimento
Teórico:

Produto

Embalagem

Conteúdo

C271-0100.04

0,900 litros

0,900 litros

Processos
Aplicar com pincel sobre a tinta a ser removida.
O processo de remoção é iniciado após 5 a 10 minutos a 25ºC.
Após 30 minutos, retire a tinta já removida com auxílio de uma espátula.
Lave a superfície com água para retirada completa de toda a tinta removida.
Para melhor eficiência na remoção recomenda-se lixar a tinta com lixa P80 – P100 e, após aplicação do
removedor na peça, imediatamente cobri-la com um plástico fino ou jornal.
Devido à sua propriedade pastosa, pode ser aplicado em peças que estejam tanto na vertical como as
laterais do carro.
6m²/l

Notas Gerais do Método de Aplicação
SUBSTRATOS E PREPARAÇÃO
Para facilitar a remoção da tinta indicamos lixar a superfície com lixa P80-P100 antes de aplicar o Removedor
Pastoso.
ATENÇÃO:
Cuidado ao abrir a lata.
Não aplicar sobre superfícies quentes ou expostas ao sol.
Ao trabalhar com o produto, usar luvas e óculos de segurança. Evitar ao máximo o contato do produto com a pele.
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PRAZO DE ARMAZENAGEM
36 meses
A partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido
aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos. A temperatura máxima de armazenagem
permitida é de 35ºC.
RECOMENDAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA
Número ONU: 1263
Número de risco: 33
Cuidado! Produto inflamável, nocivo por contato com a pele ou olhos, inalação ou ingestão.
Para maiores informações sobre Saúde e Segurança consulte a FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de
Produto Químico deste material.
ATENÇÃO: Os produtos destinam-se exclusivamente a pintores profissionais de veículos, que deverão consultar as fichas de segurança do
fabricante antes de usá-los.

Para mais informações: Customer Refinish 0800 055 4050
PPG Industrial do Brasil Tintas e Vernizes Ltda
Rod. Anhanguera, Km 106 - Bairro: Jardim São Judas Tadeu
CEP 13180-900
Sumaré - SP
Brasil
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