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11.03 – DECAPANTE 
                                                     
 
CONSIDERAÇÕES:       

 
 

Formulado com solventes muito activos e produtos de retenção 
especiais, o “DECAPANTE” é um produto pastoso vocacionado 
para a remoção (decapagem) de tintas antigas aplicadas sobre 
madeira ou metal.  

PROPRIEDADES: 
 

- Fácil aplicação. 
- Forte acção decapante sobre quase todos os tipos de tinta. 
- Não escorre, mesmo em superfícies verticais. 
 

CARACTERÍSTICAS: - Densidade............................1,150 ± 0,10  
- Viscosidade..........................76-102ku (25ºC) 
- Aspecto.................................Pastoso, esbranquiçado  
- Secagem...............................± 5 minutos 
 

UTILIZAÇÃO: O “DECAPANTE” tem como função única permitir a remoção de 
tintas velhas aplicadas sobre ferro ou madeira. 
Actua sobre a tinta velha fazendo-a empolar do suporte, facilitando 
a sua remoção.  
 

PREPARAÇÃO DA 
SUPERFICIE: 

As superfícies não carecem de qualquer preparação. Quanto mais 
fácil se tornar a possibilidade de contacto entre o “DECAPANTE” 
e a superfície da tinta maior será a eficiência da “decapagem”. 
 

APLICAÇÃO: 
 

Mexer bem o produto antes de o aplicar. 
Aplicar com uma trincha, uma camada uniforme sobre a tinta a 
decapar. Deixar actuar 5 a 10 minutos. 
De seguida remover a tinta velha com uma espátula. 
Repetir a operação caso a remoção não tenha sido completa. 
Por fim, limpar a superfície com “DILUENTE CELULOSO” de 
modo a remover restos de “DECAPANTE”, preparando-a 
seguidamente para a aplicação do novo esquema de pintura. 
 

DILUIÇÃO: O produto é fornecido pronto a aplicar. No entanto admite diluição 
com “DILUENTE CELULOSO”  
 

RENDIMENTO: 
 

Como orientação 3 m² de superfície decapada / litro. 
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LIMPEZA DO 
MATERIAL: 
 

Com “DILUENTE CELULOSO”, seguido de lavagem com água e 
sabão.  
 

PRECAUÇÕES: 
 

- O “DECAPANTE” contém solventes muito voláteis que podem 
ocasionar pressões mais altas que o normal dentro das latas em que 
está contido. Assim, ao abrir as latas, ter o cuidado de evitar que 
a tampa salte com violência. 
- No caso de contacto com os olhos ou com a pele, lavar 

abundantemente com água e sabão. 
- Não apto para uso doméstico. 
- Manter fora do alcance das crianças. 
- No manuseamento utilizar luvas. 
 

ARMAZENAGEM 
          E 
EMBALAGEM: 

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em 
condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o 
produto por ordem cronológica de fornecimento. 
Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, 
podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma 
fácil homogeneização do produto. 
É fornecido em embalagens de 1lt e 5 litros.  
 

 


