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FICHA TÉCNICA  
 

DECAPGROU – DECAPANTE UNIVERSAL 
REF. 02 0007 000 
 
 
DESCRIÇÃO: 
Produto especialmente concebido para remover as películas de tinta seca e velha, de substratos a 
repintar. 

COMPOSIÇÃO: 
Produto pastoso para decapagem de tintas, contendo solventes de elevado poder decapante.  

CAMPOS DE APLICAÇÃO: 
Destina-se a remover tintas e vernizes antigos de secagem ao ar, em qualquer tipo de superfície 
(madeira, ferro, vidro, alumínio, zinco, rebocos, etc).  

MODO DE UTILIZAÇÃO: 
Com um objecto cortante, que não danifique o suporte, riscar fortemente a pintura a decapar para facilitar 
a sua remoção. De seguida, aplicar com trincha ou pincel camadas espessas de decapante. Permitir um 
tempo de ataque de 10 a 30 minutos até se verificar o empolamento da tinta, removendo-a com o auxilio 
de uma raspadeira ou espátula.  

CARATERISTICAS: 
Massa Volúmica 1.0±0.05Kg/dm3 
Rendimento 2-3 m2/L/ 

PRECAUÇÕES:  
Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, 
óculos de protecção e vestuário apropriado. 
Manter fora do alcance das crianças. 
Utilizar somente em locais bem ventilados. 
Não deitar os resíduos no esgoto. 
Não ingerir o produto. 
Este produto liberta vapores altamente tóxicos quando em contacto com a chama (por exemplo a chama 
dum maçarico). 
Lavar cuidadosamente todas as partes do corpo que tenham estado em contacto com o produto. 
Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são 
fundamentais  
 
APRESENTAÇÃO COMERCIAL: 
O DECAPGROU é comercializado em embalagens de 1/4L, 1L, 5L e 20L. 

ARMAZENAGEM/VALIDADE: 
Até 12 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas. 
 
 
 
 
 
 
 
Os campos e modos de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiencia devendo ser entendidos como orientação geral. 
Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas 
características. 
Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da GROUHT. 


