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DESENGORDURANTE DE BASE
AQUOSA SELEMIX®
6-810
1.968.1000
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Selemix 6-810 é um produto desengordurante de base aquosa com teor de COV muito reduzido,
especialmente concebido para remover gorduras e óleos da superfície de substratos antes da pintura.
Tanto os produtos de base solvente como os de base aquosa podem ser usados em substratos limpos
com o desengordurante de base aquosa 6-810.

PRODUTOS
1.968.1000

Desengordurante de base aquosa

GUIA DE APLICAÇÃO
Este desengordurante é fornecido pronto a usar, para situações de contaminação
profunda.
Em caso de contaminação ligeira, pode ser diluído em 50% com água
Aplicar com a ajuda de um pano limpo e sem linho.
Nota:
no caso de superfícies limpas a jato, é recomendável a aplicação por meio de pulverização
ou trincha.
Durante a aplicação, devem ser usadas luvas de borracha ou PVC e proteção ocular.
Remover gorduras e resíduos do desengordurante com outro pano limpo e sem linho.
Certifique-se de que TODO o desengordurante líquido é limpo.
Depois de a área desengordurada estar seca, é possível aplicar primários Selemix de base
aquosa ou solvente.

DADOS TÉCNICOS
Armazenamento:
ARMAZENAR SEM RISCO DE CONGELAMENTO, ACIMA DE 4 °C
A exposição prolongada a temperaturas elevadas ou fontes de calor diretas
deve ser evitada.

611

CÓDIGOS E DESCRIÇÕES DOS PRODUTOS

Código Selemix

Código curto

Descrição do produto

1.968.1000/E25

6-810

Desengordurante de base aquosa

Tamanho da
embalagem
25 Lt

SAÚDE E SEGURANÇA
Para obter conselhos abrangentes de saúde, segurança e ambiente, consulte as fichas de dados de
segurança de materiais e os rótulos dos produtos relevantes.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL
As informações fornecidas nesta ficha são meras orientações. Qualquer pessoa que utilize o produto sem solicitar informações
adicionais acerca da estabilidade do produto para a finalidade pretendida fá-lo por sua conta e risco e não aceitamos qualquer
responsabilidade pelo desempenho do produto ou por qualquer perda ou dano (exceto morte ou danos físicos pessoais resultantes
da nossa negligência) decorrentes de tal utilização. A informação contida nesta ficha está sujeita a alterações periódicas com base
na nossa experiência e na nossa política de desenvolvimento contínuo de produtos. Os tempos de secagem referidos correspondem
a tempos médios a 20 °C. A espessura da película, a humidade e a temperatura da oficina podem afetar os tempos de secagem.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONTACTE:
PPG Ibérica Sales & Services Refinish
Rua Roselló 5
08191 Rubí (Barcelona) España
Tel: +34 93 565 0798
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