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 Ficha Técnica                 Decapante para Tintas 
   
 
 
 
PRODUTO: 
  Decapante para Tintas Arco-Íris. 
 
 
DESCRIÇÃO: 
 O Decapante para Tintas Arco-Íris é uma composição gelatinosa com forte efeito decapante da maioria 
das películas de tintas ou vernizes envelhecidos. 
 
 
USO RECOMENDADO: 
 Como removedor de tintas e vernizes. Pode também ser utilizado no restauro de trinchas e rolos 
ressequidos (VER OBSERVAÇÔES) 
 
 
CONSTANTES FÍSICAS: 
  Cores-------------------------------------- Transparente, incolor 
  Volume de sólidos----------------------- 4 % 
  Rendimento Teórico--------------------- VER MÉTODO DE APLICAÇÃO 
  Massa volúmica-------------------------- 1,21 Kg/litro 
   
 
NOTA: Os valores das constantes físicas poderão variar de acordo com as tolerâncias normais de fabrico. 
 

 
MÉTODO DE APLICAÇÃO: 
 Aplicar o decapante de tintas Arco-Íris à trincha, numa camada espessa. 
 Aguardar 5 a 10 minutos e remover a tinta ou o verniz com um raspador. 
 Não deverá ser deixado mais de uma hora sobre a superfície, pois isso dará origem a dificuldades de 
raspagem. 
 Em camadas muito espessas de tinta velha, ou caso a tinta amolecida venha a secar, repetir o 
processo, recorrendo se necessário ao corte da película para facilitar a penetração. 
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 O consumo depende da natureza e espessura de tinta ou verniz a ser removido. Como indicação 
genérica, pode considerar-se um rendimento de 3-6 m2

 
/litro. 

 
OBSERVAÇÕES: 
 Não usar a temperaturas superiores a 25 ºC, directamente à luz solar ou em exposição a vento forte, 
para que a evaporação não seja demasiado rápida. 
Este produto tem uma validade mínima de 6 meses desde que devidamente acondicionado. 
   
Tratamento subsequente: 

Madeira e Aço: Lavar com uma solução fraca de amónia em água (Carvalho, Teca e Mogno, podem ser 
descoloridos pela amónia) e em seguida enxaguar com água. Deixar secar. 
 Trinchas e rolos: Lavar completamente com água doce e deixar secar. 
 
 
SEGURANÇA: 
 Evitar agitar a embalagem e retirar a tampa com cuidado pois, pode haver o risco desta saltar devido à 
pressão interior. Como medida cautelar, colocar um pano sobre a tampa antes de proceder à abertura, ou 
fazer um pequeno orifício na tampa

 Contém solventes clorados. Não aplicar em superfícies quentes. Não armazenar em locais expostos 
directamente à luz solar ou próximo de fontes de calor ou chamas (ex.: trabalho de soldadura ou com 
maçarico) pois podem desenvolver-se gases venenosos. 

 tendo o cuidado de o selar assim que fechar a tampa, pois poderá ter 
implicações futuras a nível de conservação das propriedades do decapante. Não usar em roupa, linóleo, 
plástico, pavimento asfaltado ou similares. 

De um modo geral, deverá evitar-se a inalação dos vapores de solvente, do decapante e de outros 
componentes de tinta, bem como o contacto com a pele e olhos. Em espaços confinados, ou com ar 
estagnado, deverá ser providenciada ventilação forçada, sempre que se trabalhe com produtos à base de 
solventes. Mesmo na presença de ventilação adequada, deverá proceder-se à protecção das vias respiratórias 
da pele e dos olhos, sempre que se aplique o decapante. 
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