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FICHA TÉCNICA
DELETA AEROSSOL

Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e pele. Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com 
água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Informações Toxicológicas 
(CIT/RS 0800 721 3000) ou o médico levando o rótulo do produto. Não reutilizar a embalagem vazia. 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
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RP0150 frasco 150ml/100g
DIMENSÃO UNITÁRIA: 150ml: 45larg x 180 alt mm
CAIXA MASTER 150ml (12 unidades):  182 comp x 140 larg x 183 alt mm

PROPRIEDADES
Ideal para superfícies frágeis, a fórmula com solvente orgânico a base 
de água é 100% ecológica e foi desenvolvida para quebrar e remover 
as moléculas de tinta sem danicar as superfícies. Remove resquícios 
de tinta em pedras, madeiras, metais, concreto, pisos, rejunte, placas, 
cerâmicas, vidros, lonas, plásticos, fórmicas, divisórias, móveis e 
paredes não pintadas.

· Agitar antes de utilizar. Atentar para diferentes aplicações: pichações ou resíduos de tintas.
· Antes da aplicação efetiva realizar um teste de amostra na superfície a tratar.
· Molhar previamente a superfície a ser limpa e aplicar o Deleta 2030 Ecológico na superfície molhada. 
· Aplicar o produto não diluído, com um pincel, cobrindo completamente a pichação.
· Aguardar até que a tinta se desprenda (5 a 10 minutos).
· Esfregue com uma escova de cerdas rígidas somente na área da pichação, não espalhando a tinta ou 
aumentando a área da remoção. 
· Lavar cuidadosamente com água sob pressão.
· Caso a pichação não seja removida por completo, deixando sobras ou espectros, repita o processo ou 
utilize o Deleta 2010.
· Uma vez que o grate foi removido, enxaguar com água.

MODO DE USAR

COMPOSIÇÃO
Compostos orgânicos e álcool de cereais e propelente.

EMBALAGEM

RENDIMENTO
Produto de alto rendimento: até 80m² por litro.Valores médios fornecidos a título indicativo.
O consumo do produto depende da correta metodologia de aplicação.

CÓDIGOS EAN/DUN

150ml  EAN: 7898946021677
            DUN: 78989460216774

CLASSIFICAÇÃO 
NCM: 3814.00.90

VALIDADE
Validade 24 meses a partir da data de fabricação 
indicada na embalagem, se respeitada as 
condições de armazenamento e com o produto 
em sua embalagem original.


