FICHA TÉCNICA
www.tintastoptech.com

DESCRIÇÃO
É um decapante de tintas tradicional

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA
Produto formulado por cloreto de metileno, uma parafina e espessante

UTILIZAÇÃO
Em todos os casos em que é necessário decapar tintas e vernizes de toda e qualquer superfície

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Cor - incolor
Brilho – n.a.
Textura - texturado devido á viscosidade
Massa volúmica (g/cm³ a 20°C) - 1,03
Viscosidade mpas - 10000 +/- 2000
Teor em sólidos (% em peso) - 03 %
Ponto de inflamação - 65°C
Secagem (20°C e 65% h.r): n.a

APLICAÇÂO
PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE
As superfícies devem estar limpas e sem qualquer tipo de corrosão.
PROCESSO DE APLICAÇÃO
Este DECA-TOP deverá ser aplicado á trincha, rolo não convém por o decapante o atacar

RENDIMENTO TEÓRICO
5 m²/lt. Mas depende do produto a decapar

ESPESSURA RECOMENDADA
120 mícrons

CONDIÇÕES AMBIENTAIS
Para uma boa aplicação a temperatura não seja inferior a 5°C nem superior a 35°C.
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ARMAZENAGEM
Tempo de armazenamento em condições razoáveis, aproximadamente 24 meses.
A área de armazenamento deve ser fresca e bem ventilada.
Armazene bem longe de fontes de calor ou de ignição.
Manter o produto em embalagens de origem e bem fechadas.
Equipamento de armazenagem e transferência deve ser devidamente ligado á terra e isolado para evitar
acumulação de cargas estáticas.
Apresenta uma estabilidade em armazém de um ano em embalagens de origem, cheias e bem fechadas.
Evitar fazer fogo ou provocar faíscas.

PRECAUÇÕES
Inalação - Risco mortal, o produto irrita os órgãos respiratórios, falta de oxigénio, transtornos cardíacos,
perda de consciência formação de carboxilhemaglobina. Cefaleias (dores de cabeça)
Contacto com a pele – Queimaduras e dermatites
Ingestão – menos nocivo, pode no entanto causar diarreia, transtornos nervosos
Contacto com os olhos – irritante
Toxicidade por dose repetida – Hemoglobina, fígado, sistema nervoso central e rins.
Usar mascara e luvas de Neopreno.
Não fumar, não comer, retirar imediatamente a roupa contaminada, lavar abundamente as mãos após o
trabalho.
Só para uso profissional

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA___________________________________________________________________________
Consultar Ficha de Segurança do produto.
NOTA____________________________________________________________________________________
As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma
vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
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