DESCOLADOR DE
PAPEL DE PAREDE
Graças á sua fórmula
de alta concentração,
o SEM-DECOLLEUR
torna a remoção do
papel de parede
antigo numa tarefa
simples. 1 litro dá
para 300 m2.
VANTAGENS

SEM-DECOLLEUR

DESCOLADOR DE PAPEL DE PAREDE

DEFINIÇÃO TÉCNICA
O SEM-DECOLLEUR é um concentrado cujo produto da
sua diluição irá permitir uma remoção fácil do papel de
parede antigo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Densidade: 1,06
pH: Aproximadamente 12
90% biodegradável

COMPOSIÇÃO E ASPETO
O SEM-DECOLLEUR é um concentrado cujo produto da
sua diluição irá permitir uma remoção fácil do papel de
parede antigo.

EMBALAGEM
Garrafas de 1 l e garrafões de 5 l

SUPERFICIES ADMITIDAS
Revestimentos de parede em papel, papel pesado,
especiais, em vinil e vinil expandido.

ARMAZENAGEM
12 meses na embalagem de origem, não aberta, ao
abrigo do frio e do calor. (temperatura de
armazenamento entre 5 a 35ºC).

APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
O produto precisa de ser diluído em água morna ou fria:
Papel de Parede Standard: 100 ml de concentrado em 10
l de água
Papel de parede pesado ou especial: 200 ml de
concentrado em 10 l de água
Aplique a diluição apropriada no papel com o auxílio de
uma esponja. Permita absorver por 10 a 15 minutos.
Descole o papel de parede com uma espátula. No caso
de revestimento em vinil, raspe com uma escova de
metal para permitir a impregnação do produto.
RENDIMENTO
100 ml para aproximadamente 30 m2.

PRECAUÇÕES
Evite contacto prolongado com a pele. Evitar contacto
com os olhos. Não ingerir. Manter afastado do alcance
das crianças.
Produto rótulado como nocivo. Contêm metasilicato de
sódio. Consulte as indicações de segurança na
embalagem.
Analise as "Precauções" e "Dicas de Aplicação" desde
documento. A ficha de segurança está disponível em
www.quickfds.com, ler antes de usar.

• Permite a remoção
do papel de parede
antigo sem danificar
o suporte onde foi
aplicado.
• Rendimento muito
elevado: 1 litro de
descolador remove
cerca de 300 m2
DICA DE APLICAÇÃO
Se for um papel de parede
em tiras, a primeira camada deverá ser removida
primeiro. Deixar o produto
impregnar no papel por
cerca de 10 minutos antes
de o remover com o auxílio
de uma espátula. Proteja o
pavimento antes de começar.

