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DESCRIÇÃO:
Removedor de emulsões ou filmes capilares.
INDICAÇÃO:
Recuperação de telas.
- Remove rapidamente emulsões ou filme capilares de telas de nylon, poliéster ou poliéster metalizado.
- O removedor pó permite preparar soluções mais fortes ou mais fracas, dependendo da necessidade.
- Ideal para ser utilizada em tanques de imersão com boa tolerância a saturação
Não contém cloro, sendo, biodegradável.
INSTRUÇÕES DE USO:
- Tela sem catalisar: dissolver para cada 100 gr de pó 10 litros de água. Para emulsões catalisadas tendo a
necessidade de maior concentração do produto, portanto dissolver para cada 100gr de pó 5 litros de
água para torná-lo concentrado.
- A tela deve estar sem resíduos de tinta.
- Molhar a tela com água e, em seguida aplicar o produto com um borrifador ou uma esponja macia, em
ambos os lados.
- Deixar penetrar por 5 minutos, exceto em casos que a emulsão estiver endurecida deixar por mais
tempo.
- Lavar a tela com jato de água de alta pressão até sua limpeza total.
Uma aplicação normalmente basta, porém, para telas velhas ou com emulsão endurecidas que dificultem
a remoção, aplicar o Remosolv. (Consultar boletim técnico do Remosolv).
Não misturar o Removedor em pó com produtos que contenham cloro.
Em telas que já foram utilizadas cloro para remover emulsões, o resultado poderá ser alterado.
ARMAZENAGEM:
O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.
PRAZO DE VALIDADE:
A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 24 meses.
PRECAUÇÕES:
Para todos os produtos da linha Emulsões & Químicos o usuário ou técnico deve rigorosamente levar em
consideração o uso de EPI (luvas, óculos, mascaras, aventais e etc) em obediência a lei de normas
técnicas sobre uso de produtos químicos. A necessidade da FISQP dos produtos deverá ser solicitada
junto ao nosso depto técnico.
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IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações
sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso
laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os
produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato:
SAC: 0800 – 772 – 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br
LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de
produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.
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