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RT -100
Removedor Industrial
DESCRIÇÃO
RT - 100 é um removedor industrial ideal para a remoção de resíduos de adesivo, resina impermeabilizante, cera,
cola ou outros contaminantes. Sua fórmula penetrante pode ajudar a remover etiquetas e fita de várias superfícies.
Use em quase todos os substratos, incluindo aço, alumínio, concreto, composto, e alvenaria.
RT - 100 foi desenvolvido para ser utilizado como um tensoativo na remoção de produtos derivados de resinas
acrílicas, produto com alto poder de remoção, usado sem diluição e aplicado diretamente na superfície.
RT - 100 emulsiona o filme, amolecendo-o facilitando sua remoção.
É um produto de alto desempenho indicado para uso Profissional.
CARACTERÍSTICA
RT - 100 é um poderoso removedor de alta eficiência e rápida ação, indicado nas remoções mais difíceis, onde
existem múltiplas camadas de acabamento e seladores.
RT - 100 é composto de surfactantes sintéticos de última geração, combinados com substâncias umectantes e
quelantes, que fazem com que ocorra uma rápida penetração e emulsificação do acabamento aplicado.
Produto ideal para remover resinas acrílicas base água de difícil remoção.
Não contém solventes nocivos (Querosene ou Aguarrás) ou metais pesados, é econômico e concentrado.
Não inflamável.
PROPRIEDADES:
Aparência

Líquido Transparente

Cor

Límpido

Odor

Pinho

pH a 25°C

Neutro

Solubilidade em Água

Completa

Teor de Ativos %

60

INSTRUÇÃO DE USO
O produto já vem pronto para uso, usar luvas e óculos.
Aplicar RT - 100 sobre a superfície através, de imersão, pulverização ou utilizando um pincel, deixar agir por
aproximadamente uns 10 minutos, ou quanto for necessário. Usando uma espátula ou esponjas de aço fazer a
remoção do produto impregnado.
Obs.: Repetir a operação se ainda existirem resíduos de selador ou acabamento. Restrito ao uso profissional.
COMPOSIÇÃO
Emulsionante, Hidrocarboneto de Terpeno, Conservante, e Água.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO
Manter o produto nas embalagens originais, em local fechado, arejado, protegidos da exposição dos raios solares, à
temperatura ambiente.
EMBALAGEM
5L, 10L e 20L
PRECAUÇÕES DE USO
Antes de usar leia o rótulo. Após o uso lavar as mãos. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em
caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância durante 15 minutos. Se houver sinais de irritação,
consulte um médico ou centro de intoxicações mais próximo 0800-0148110 (CEATOX). Não reutilizar a embalagem
vazia para outros fins. Em caso de ingestão, NÃO PROVOCAR VÔMITO, consultar imediatamente um médico ou
centro de intoxicações mais próximo 0800-0148110 (CEATOX), levando o rótulo ou embalagem original do produto.
Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente.
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