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As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos actuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de 
que os produtos correspondem às respectivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto 
a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos 
implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda. 

Identificação do 
Produto 

O Decapante Gel 2452 é uma massa com solventes de elevado poder decapante. 
Sem DICLOROMETANO, de acordo com as normas REACH e o (Regulamento 276/2010/CE) 

Este produto cumpre os limites estabelecidos pelo Decreto – Lei 181/2006 (Directiva 2004/42/CE) 

 
Características 

O Decapante Gel 2452, decapa com maior ou menor dificuldade qualquer tipo de tinta sobre qualquer 
tipo de substrato. 
 

Forma de 
Fornecimento 

O Decapante Gel 2452 é fornecido em embalagens metálicas de 1 e 5 litros. 
 

Forma de 
Armazenamento 

O Decapante Gel 2452 deverá ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada 
e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5ºC e 25ºC, rigorosamente afastado de fontes de 
humidade, por um período até de 6 a 8 meses. 
Recomendamos o armazenamento deste produto sempre em lugar fresco. 
 

Utilização 
O Decapante Gel 2452 permite remover (decapar) as tintas aplicadas sobre todos os tipos de metais, 
incluindo zinco e alumínio e ainda sobre madeira, cimento, estuque, etc. 
A aplicação do decapante sobre suportes plásticos está muito limitada devido à natureza química dos 
plásticos – estes são facilmente atacados pelo decapante.  
 

Sistema de 
Aplicação 

Golpear fortemente a pintura a decapar, com um objecto cortante, para permitir um ataque mais eficaz 
do Decapante Gel 2452. 
O decapante pode ser aplicado a pincel ou à trincha, em camadas espessas, sobre a pintura a decapar. 
Antes de proceder à remoção da tinta, com uma espátula ou raspadeira, deve aguardar-se o tempo 
necessário para a acção do decapante, a qual se manifesta por um amolecimento e empolamento da 
pintura. 
Para pinturas muito antigas ou de maior resistência química, deverá ser necessário proceder a mais de 
uma aplicação de Decapante Gel 2452. 
Depois da raspagem da pintura, a superfície deve ser lavada abundantemente com água ou diluente de 
limpeza e depois bem desengordurada com um produto adequado.  
 

Características de 
Identificação 

 Densidade 0,920 ± 0,005 g/cm³ 
 Aspecto e cor gel pastoso translúcido 
Comp.Orgânicos Voláteis (COV) O valor limite da UE cat. B/a nas condições de pronto a aplicar é 850 g/l COV 
   Este produto contém no max. 849 g/l ( pronto a aplicar ) 

 
 NOTA Consulte a FDS (Ficha de Dados de Segurança) do produto  

     PRODUTO PARA USO EXCLUSIVO DE PROFISSIONAIS  


