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FICHA TÉCNICA  
 

GRAFITOP PASTA  

REF. 01 0050 000 
 
 
DESCRIÇÃO: 
GRAFITOP PASTA é um poderoso removedor de "grafiti" e pinturas, concebido á base de solventes 

especiais, retardadores de evaporação e agentes penetrantes. 

CAMPOS DE APLICAÇÃO: 

GRAFITOP PASTA é um produto utilizado na remoção e decapagem de "grafiti" e pinturas em superfícies 

como muros, paredes, frontais de pedra, edifícios, monumentos, etc. 

Atua rapidamente e em profundidade dissolvendo as tintas nos mais variados suportes, porosos, lisos ou 

não porosos. Não sendo um produto ácido ou alcalino não ataca as superfícies a limpar, á exceção de 

espaços que já se encontravam pintados. 

 

MODO DE UTILIZAÇÃO: 

Recomenda-se a utilização de GRAFITOP PASTA com trincha, rolo ou pincel, conforme é fornecido. 

Aplicar diretamente nas superfícies a limpar, manter o produto a atuar de 10 a 15 minutos para mais 

facilmente remover as pinturas. 

Após aplicação do GRAFITOP PASTA remover os resíduos com água, de preferência com pressão. 

Caso a remoção não aconteça na totalidade, repetir a operação até se obter o resultado desejado.  

 

CARATERISTICAS: 

Aspeto: Pastoso, opaco. 

Cor: Branco sujo. 

Aroma: Característico. 

Toxidade: Baixa 

Densidade:  

 

APRESENTAÇÃO COMERCIAL: 

O GRAFITOP PASTA é comercializado em embalagens de 250ml, 1L e 5L. 

ARMAZENAGEM: 

GRAFITOP PASTA deve ser armazenado em locais frescos.  

 

VALIDADE:  

O produto tem a validade de 12 meses conservado na embalagem original e respeitando as condições de 

Armazenagem. 
 

 

 

 
 
 
 
 
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. A Grouht reserva o direito de alterar os dados que constam nesta ficha sem qualquer aviso prévio. 
Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da GROUHT. 


