
INFORMATIVO TÉCNICO

REMOVEDOR

DECAPEX

PRODUTO:
Removedor de Emulsões Catalizadas.

APRESENTAÇÃO:
Pasta.

APLICAÇÃO:

Reaproveitamento de matrizes serigráficas com emulsões catalizadas.

Desengraxante de telas de alta eficiência.

CARACTERÍSTICAS:
• Remove emulsões catalizadas com rendimento eficiente.

• Como desengraxante de tecidos, dissolve totalmente gorduras naturais, sintéticas e outras impurezas, tornando
o tecido completamente limpo, melhorando a aderência de emulsões e filmes.



INSTRUÇÕES PARA USO:

Aplique o produto com uma brocha sobre a superficie da emulsão, em ambos os lados da matriz e deixe atuar
por 15 minutos. Lavar com alta pressão.

Desengraxar sempre o tecido instantes antes da aplicação da emulsão ou filme.Molhar com água, o tecido já esticado.

Aplicar Decapex com uma brocha de nylon e esfregar suavemente sobre toda a superfície, em ambos os lados
da matriz.

Lavar a matriz com água corrente até a eliminação total do produto. Para tecidos de poliéster a ação do produto
deve ser neutralizada. Aplicar uma mistura de ácido acético e água a 5% ou vinagre, e em seguida lavar com
água corrente.

Secar completamente a matriz, antes de aplicar a emulsão ou filme. Não tocar no tecido após o tratamento.

CUIDADOS:

Consulte as fichas de segurança (FISPQ) antes de utilizar os produtos.

DECAPEX:

Frases de risco:
H302 Nocivo se ingerido.
H314 Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.
H315 Provoca irritação à pele.
H318 Provoca lesões oculares graves.

Frases de segurança:
P260 Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
P280 Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.
P301+P312 EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA.
P303+P361+P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa
contaminada. Enxágue a pele com água/tome uma ducha.
P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa
posição que não difi culte a respiração.
P305+P351+P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários
minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

OBSERVAÇÕES:

Algumas vezes, não é possível remover as manchas de tintas epoxi, catalisadas ou curadas.

As informações contidas nesse informativo representam o melhor dos nossos conhecimentos atuais, porém não
envolvem qualquer responsabilidade. Recomendamos testes antes de utilizar o produto. 

Somente para uso industrial.

2

DECAPEX

Tel.: 55 11 2813-4600 | www.agabe.com | agabe@agabe.com

PRODUTOS SERIGRÁFICOS DE ALTA QUALIDADE D
E
C

A
P
E
X
 -

 P
O

R
T.

 -
 D

e
ze

m
b
ro

 -
 1

7


