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de novo!

Linha casa

APAGO
PICHAÇÃO

REMOVO
RESPINGOS

DE TINTAS
É um produto revolucionário, com fórmula única e inovadora. Remove
com eciência e segurança a pichação em diversas superfícies, inclusive as
mais frágeis. Não é perigoso como os outros produtos de remoção
existentes no mercado, pois não contém substâncias tóxicas ao homem
e ao meio ambiente. É um produto à base de água e verdadeiramente
ecológico.
• Limpa respingos de pintura.
• Remove manchas de tinta em superfícies delicadas.
• Remove resinas impermeabilizantes, colas adesivos e goma de mascar.
• Remove piche/derivados do petróleo de superfícies delicadas.
Indicado para uso em superfícies como: pedras, madeiras, metais,
concreto, pisos, rejuntes, placas, cerâmicas, vidros e paredes não pintadas.

RENDIMENTO

500 ml
5 m²

CAIXA

12 Un.

EMBALAGEM

Linha casa

MODO DE USAR
Agite bem antes de usar e efetue sempre um teste sobre uma amostra da superfície a tratar antes da aplicação
denitiva.

Em SUPERFÍCIES MINERAIS E POROSAS (concreto, pedras, paredes porosas, etc) é recomendável molhar a área
com água antes da aplicação do produto.

Remova a pichação com água e auxílio de um pincel ou esponja fazendo movimentos circulares.

Pode-se utilizar uma lavadora de alta pressão para enxaguar as áreas e otimizar o tempo de remoção.

Em SUPERFÍCIES LISAS (vidros, metais, plásticos, cerâmicas, etc) a remoção da pichação é imediata e também
pode ter o auxílio de um pincel permitindo que a tinta seja retirada com um papel ou pano comum..

Linha casa

APLICAÇÕES

Linha casa

PROPRIEDADES
Sem agentes abrasivos.
Ação rápida e profunda.
Mais eﬁciente.
Não altera a cor das superﬁcies.
Não Mancha.
Fácil e rápido de aplicar.
Isento de petróleo e solvente de cloro.
Produtos à base de solventes orgânicos.
Baixo VOC.
80% biodegradável.
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RENDIMENTO
Rendimento por embalagem : até 5m²
Valores médios fornecidos a título indicativo.
O consumo real do produto depende da porosidade da superfície e do nível
de impregnação da tinta.

SEGURANÇA
Manter fora do alcance de crianças e animais;
Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente
com água;
Usar roupas de proteção adequadas (luvas e óculos);
Em caso de acidente ou mal-estar consultar imediatamente um médico (se
possível mostrar o rótulo).

COMPOSIÇÃO QUÍMICA
Solventes orgânicos, veículo, álcool de cereais e espessante.

Linha casa

NÃO
PAREDESDAS
PINTA

Deleta

PISOS E
REJUNTES

Apago
pichaçao
removo
respingos
de tintas

ETO
CONCR

METAIS

AS
MADEIR

www.econano.eco.br
comercial@performance.eco.br
+55 (41) 3667-3942

