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 REMOVEDOR DE TINTAS E VERNIZES PASTOSO ALLCHEM 
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FUNÇÃO: Remoção de tintas e vernizes impermeabilizantes. 
 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
O produto foi desenvolvido especialmente para a remoção de tintas automotivas, residenciais e industriais. Composto de solventes 
com alta atividade sobre os polímeros, permitindo uma ação rápida e eficiente na remoção de tintas alquídicas, acrílicas, a óleos, 
epóxi, poliuretanas e outras.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
Características               Análises Típicas  

Aspecto      Pastoso 

Massa Específica (g/cm
3
), a 25ºC 1,02 

Tempo de Remoção da Película < 15 min. 

    
MODO DE USO: Antes de usar ler com atenção as informações do rótulo:  USO PROFISSIONAL 

 
Sempre usar luvas, óculos e botas para a aplicação do produto. Certifique-se que crianças não circulem nas 
proximidades durante a operação de aplicação e remoção. 
Aplicar o produto sobre a superfície de a tinta ser removida, e deixar agir por 15 a 30 minutos. Não deixar secar.  Após, usar uma 
espátula, trapo, escova, para remover o excesso e a tinta solta, e em seguida passar um pano embebido em thinner ou solvente. 
Para aplicação de nova pintura a superfície deverá estar totalmente seca. Para alguns tipos de tinta ou revestimentos, pode ser 
necessário uma nova aplicação ou maior tempo de ação.  

 
DILUIÇÃO 
O produto está pronto para uso Não deve ser diluído.   

 
VALIDADE 
24 meses. 

 
COMPOSIÇÃO 
Solventes, tensoativos, estabilizantes, espessantes. 
 
PRECAUÇÕES DE USO 
Leia atentamente o rótulo antes de utilizar o produto. Durante a aplicação utilize luvas de borracha e óculos de proteção. 
Mantenha a embalagem bem Fechada. CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.  
Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do 
produto. Caso ocorra contato com a pele ou olhos lave imediatamente com água em abundância.  
Em caso de Emergência ligue: CEATOX 0800 0148110 

 
EMBALAGENS: 
Frasco de 220 mL,400 ml e 900 mL e 5L. 
 
GARANTIA LIMITADA 
As informações que esta ficha técnica fornece representam a fidelidade e a confiança de que são exatas e precisas. Contudo, 
tendo em vista as variáveis que estão alheias ao controle do fabricante, como condições e métodos de uso, estas informações não 
podem ser usadas sem que o cliente realize testes de avaliação e desempenho do produto. A Allchem Química garante que o 
produto cumprirá o especificado e se limita a devolução da importância envolvida na comercialização. 

DISPONIBILIDADE – ONDE ENCONTRAR O PRODUTO 
Caso necessite de auxílio para localização do produto em região próxima, entre em contato com a Allchem Química através de 
telefone, e-mail ou através de nosso site, www.allchem.com.br. 
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