
36371 - UHU REMOVEDOR DE COLA SPRAY 200 ML ES/PT

REMOVEDOR DE COLA
REMOVEDOR SUPER FORTE E EFICAZ DE COLA E DE RESÍDUOS DE ADESIVOS.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Muito forte e eficaz. Extremamente adequado na remoção de
cola e resíduos de adesivos em diversas superfícies.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
Extremamente adequado para a remoção de restos de cola e
adesivo em diversas superfícies. Remove, também, manchas
adesivas instantâneas. Pode ser aplicado verticalmente e com
precisão graças à fórmula única do gel. Adequado também
à remoção de nódoas e restos de tinta, gordura, massa
lubrificante e óleo.
Não adequado para a remoção de colas de 2 componentes.

PROPRIEDADES
· Universal
· Não goteja
· Aplicação precisa
· Aplicável verticalmente

APLICAÇÃO
Instruções de utilização: 
Testar sempre primeiro numa parte escondida da superfície.
Remover manualmente o máximo possível do excesso de
resíduos ou de cola que conseguir. Pulverizar o Removedor de
cola sobre os resíduos ou mancha e deixar o produto atuar
durante 2 a 3 minutos. Retire os resíduos com um pano e,
se necessário, utilize um raspador. Se o resultado não for o
esperado, repita o processo. Quando terminar, enxague bem a
superfície.
Pontos a ter em conta:  O produto contém solventes e pode
danificar a superfície. A remoção de cola instantânea depende
da superfície em causa. Testar sempre antes da utilização. Não
é recomendada a utilização deste produto em sedas, pele,
camurça, poliestireno e borracha. Não recomendado para
remoção de resíduos de cola de 2 componentes.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base química: Mistura de solvente de dioxolano
e nafta

Cor: Transparente

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
Vida útil de 12 meses, no mínimo.
Armazenar fechado num local seco, fresco e ao abrigo do frio
extremo.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições
nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso
produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.
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