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Diluição

Rendimento

Tipos de Superfícies

Modo usar
Aspecto

Cor 
Odor

pH
Peso específico (g.cm³)

Viscosidade (cP)
Prazo de validade

Princípio ativo
Teor de princípio ativo (%)

Composição
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Realizar teste prévio  com o produto em um piso solto ou em um 
canto do piso para avaliar se o resultado é o esperado. 

De acordo com o grau de impregnação da tinta, observe a indicação 
de diluição acima. 
Espalhe o produto sobre o local a ser limpo. Aguarde o tempo de 
ação de 5 a 10 minutos e esfregue a área a ser limpa com auxílio de 
uma fibra de limpeza, esponja ou uma escova de limpeza.
Caso ainda fique restos de tinta, repita a operação. Em pisos de 
madeira aplicar o produto umedecendo um pano e esfregar a 
solução diretamente nos restos ou respingos de  tinta. Enxague para 
ter um melhor resultado. Em pisos de madeira remover o excesso 
com um pano úmido.

Poderoso removedor para restos de tinta acrílica em todos os tipos de superfície sem danificar.

500ml | 1 litro | 5 litros

Indefinido.

Porcelanato: Brilho, Gloss, Super Gloss, Fosco, Esmaltado, Acetinado, 
Rústico, Piso Esmaltado, Pedras em geral, Concreto, Paviflex, Manta, 
Mármores, Granitos, Granilite, Marco Piso, Tacos, Assoalhos e Laminados.

Precauções e Segurança
Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e 
contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave 
imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não 
provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações 
ou o médico levando o rótulo do produto. Lave com bastante água 
corrente os objetos e utensílios utilizados como medida antes de 
reutilizá-los. 

Líquido
Transparente
Característico
10,5 - 11,5
0,9400 - 1,0200
26,0 - 28,0
2 anos
Butilglicol
14,0 - 16,0
Tensoativo não iônico, alcalizante, solvente 
e veículo.

500ml » Pronto uso

IMPORTANTE USO DE LUVAS E ÓCULOS.

TIRA TINTA
ACRÍLICA

Diluir 1L de água para 
500ml de produto

Diluir 1L de água para 
250ml de produto

Diluir 1L de água para 
100ml de produto NÃO SE APLICA

SUJIDADE PESADA SUJIDADE MÉDIA SUJIDADE LEVE LIMPEZA DE 
MANUTENÇÃO

IMPORTANTE USO DE 
LUVAS E ÓCULOS.


