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REMOVEDOR
Produto classificado conforme norma NBR 11702:2019 — Tipo 4.7.4

Descrição

Superfícies

O Removedor Renner é um produto especialmente
desenvolvido para facilitar o processo de pintura. Sua
fórmula é moderna e age rapidamente sobre superfícies de madeira e metal, removendo películas de
esmaltes, vernizes e acrílicos com máxima eficiência.
Devido a sua alta viscosidade, não escorre quando
aplicado em superfícies verticais.

Madeira e metal.

Cores

Principais benefícios
Excelente poder de remoção, não escorre, fácil
aplicação.

Transparente

Informações Técnicas
Embalagens
Prazo de Validade
Embalagem fechada, sem uso

Prazo de Validade
Após aberta embalagem

Aplicação

Rendimento (m2/camada)

0,9L
48 meses

até

2,5m

1

Ação completa: De 15 a
30 min após aplicação de
uma camada espessa.

demão

6 meses*

Peso específico

0,7 a 1,0 g/cm³

Ponto de Fulgor

VER FISPQ

2

Por camada
*Variável de acordo com a camada aplicada e o material a ser removido.

Diluição e Ferramentas
PINCEL

ESPÁTULA

Pronto para uso

Remover a pintura

* Embalagem fechada e sem diluição.

Aplicar com pincel e remover com a espátula.
Lembre-se de homogeneizar bem o produto antes de utilizar!

Ambiente
Inerno e Externo

Composição
Hidrocarbonetos
aromáticos,
álcoois, solventes oxigenados.

Sistema de Pintura
Aplicação
1.Agite o conteúdo da embalagem, aplique uma camada espessa com pincel. Aguardar de 15
a 30 minutos, removendo a pintura com espátula.

2.Repita a operação até a remoção completa da pintura e, em seguida, limpe a superfície com
um pano umedecido com Thinner e deixe secar.
3.Lixe a superfície, remova o pó e execute a nova pintura.
Depois de pintar: Limpe as ferramentas com Thinner Renner.

Recomendações gerais
Os instrumentos e utensílios utilizados na pintura devem ser limpos com Thinner Renner, logo
após o encerramento da jornada de trabalho.
Aconselhamos manusear este produto com luvas de proteção e em locais bem ventilados.

Condições de armazenamento: Manter em local coberto, à sombra, seco e ventilado, com a
embalagem hermeticamente fechada. O prazo de validade é de 48 meses a partir da data de
fabricação desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física
ou outros agentes externos. Após aberto, o produto tem validade de 6 meses se armazenado
corretamente.

Condições climáticas: Utilizar à temperatura entre 10 e 40º C., e com umidade relativa do ar
entre 40 e 80%.

Dúvidas?
Este material foi desenvolvido com base no melhor do nosso conhecimento técnico, fornecendo informações gerais sobre nossos produtos e usos, não podendo ser consideradas como
garantia de propriedades específicas de cada produto ou de suas aplicações. Desta forma, nos
reservamos o direito de alterar estas informações sem aviso prévio, em função do aprimoramento e evolução contínua do conhecimento técnico.

As informações são válidas única e exclusivamente para as aplicações descritas neste BT.
Para aplicações diferentes das especificadas ou outras recomendações, consulte nosso
Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC (0800-5123800) ou pelo email sdc2@ppg.com
Para informações de segurança, consulte FISPQ no site www.tintasrenner-deco.com.br
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