
 
BOLETIM TÉCNICO 

 

18-200 DECAPANTE 
 

Revisão: Fevereiro 2016 
 

1 / 2 
Polyprep é uma marca registada da CIN, S.A. 
 
É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente Boletim Técnico. A CIN assegura a conformidade dos seus produtos com as 
especificações constantes dos respectivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela CIN, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente 
indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado actual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As 
reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda. A única obrigação que incumbe à CIN será, 
respectivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras 
responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos. 
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• Fácil de aplicar, não escorrendo mesmo em superfícies verticais 

• Forte acção decapante sobre quase todos os tipos de tinta 

• Isento de cloreto de metileno 

1 DESCRIÇÃO 

A operação de remoção de tinta velha pode ser extremamente difícil e morosa recorrendo aos meios mecânicos normalmente 
utilizados, quer devido ao formato das superfícies, quer às inúmeras camadas e dureza da tinta velha. A utilização do Decapante 
facilita a tarefa de remoção, pois actua sobre a tinta, empolando-a e destacando-a do suporte. 

2 USOS TÍPICOS  

Decapagem de pinturas envelhecidas. 

3 CARACTERÍSTICAS 

Aspecto: Produto pastoso 

Substrato: Substratos não porosos 

Processo de aplicação: Trincha 

Estabilidade em armazém: 2 anos quando armazenada nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 ºC 

4 DADOS DE APLICAÇÃO 

4.1 PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE 

 
Suportes metálicos - aplicar directamente o Decapante sobre a tinta velha. 
 
Outros suportes - deve sempre ser efectuado um ensaio prévio por dois motivos: 
- Suportes sensíveis a solventes: o Decapante pode provocar a danificação do mesmo. 
-.Madeira ou suportes porosos: o Decapante pode penetrar profundamente sendo difícil removê-lo. Uma remoção incompleta pode 
comprometer a aderência do novo sistema de pintura e causar manchas que afectem o aspecto estético final. 

4.2 CONDIÇÕES AMBIENTAIS 

Temperatura: Superior a 5 ºC 

Humidade relativa: Inferior a 80 % 

Temperatura do suporte: 2 a 3 ºC acima do ponto de orvalho. 
 

4.3 CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

Diluição: Produto pronto a aplicar 

Aplicação: 
Aplicar com trincha uma camada farta e uniforme sobre a tinta a decapar. Deixar actuar 5 a 10 minutos. 
Com auxílio de uma espátula remover a tinta velha levantada. Repetir a operação caso a eliminação 
não tenha sido total. Limpar a superfície com um diluente de limpeza adequado. 

5 OBSERVAÇÕES 

1- O Decapante contém solventes muito voláteis que podem ocasionar pressões altas no interior das embalagens. Assim, ao 
abrir as latas, devem ter-se cuidados especiais para evitar que a tampa salte bruscamente. 

 
2- Devido ao elevado poder solvente do Decapante deve evitar-se o seu contacto com a pele. Nos casos em que exista 

contacto deve lavar-se a zona afectada somente com água e sabão.  
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6 SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE 

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das 
crianças. Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto. Conserve a embalagem bem fechada e em 
local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o 
transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição 
correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em 
vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho. Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da 
Ficha de Segurança do produto são fundamentais. 


